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zilei zeci de

Ziua de 24 martie, zi neui
tată a primăverii anului 1965, 
va rămîne în istoria țării ca 
o zi a durerii și a unei mari 
despărțiri. Din inima cea 
mare a poporului romîn s-a 
smuls o inimă care a bătut 
fierbinte și clocotitoare, inima 
conducătorului iubit al parti
dului și statului, a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Peste chipul înlăcrimat al ță
rii flamurile steagurilor au 
fluturat în această zi cernite, 
înclinîndu-se în fața celui care 
pleca spre a trăi de-acum în
colo, veșnic, ca amintire și 
simbol, în inima întregului 
popor romîn.

Țara a trăit cu întreaga sa 
ființă aceste neuitate clipe de 
doliu. De sus. de pe Negoiu, 
unde chipul conducătorului 
s-a înfrățit veșnic cu grani
tul, de pe toate cîmpiile, din 
toate orașele și satele țării s-a 
auzit cutremurător, în tăcerea 
doliului întregii națiuni, valul 
durerii care clocotea în sufle
tele tuturor, valul voinței 
neînfrînte de a merge înainte 
pe drumul trasat de partid.

Spre centrul Capitalei, în 
uriașa Piață a Republicii, au 
venit din zorii 
mii de oameni ai muncii de 
pe meleagurile întregii țări, 
muncitori, țărani și intelec
tuali, copii, tineri și vîrst- 
nici, reprezentînd cele 19 mi
lioane ale poporului 
spre a-și lua adio de 
cel care, în întreaga sa via
ță de luptător, a adus o uria
șă contribuție la mersul îna
inte, spre socialism, al Romî- 
niei. Umăr la umăr, durere 
lîngă durere, zecile de mii de 
oameni adunați în Piața Re
publicii făceau o ultimă gar
dă celui care și-a închinat în
treaga viață slujirii poporului 
muncitor, celui care le-a fost 
conducător înțelept, tovarăș de 
luptă și prieten.

De-a lungul străzilor și bu
levardelor pe care avea să 
treacă cortegiul funerar se 
aliniaseră alte zeci și sute de 
mii de oameni din București 
și din întreaga țară. Sosise 
ceasul greu al despărțirii, cînd 
istoria încremenește parcă o 
clipă, în care mintea și inima 
încearcă o ultimă împotrivire 
în fața ireparabilului.

în sala de marmoră a Pala
tului Consiliului de Stat, în 
care de atîtea ori s-a auzit, 
vibrant și cald, glasul condu
cătorului iubit, răsună solemn 

romîn, 
la

acordurile grave ale marșuri
lor funebre și se schimbă ul
timele gărzi.

Alături de catafalc se află 
membrii familiei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Stau 
de strajă lingă trupul său 
neînsuflețit membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, deputați în 
Marea Adunare Națională, 
personalități de seamă ale vie
ții noastre științifice și cultu
rale, generali.

La ora 10,30, din ultima 
gardă de onoare fac parte to
varășii săi cei mai apropiați 
de luptă și muncă : Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălaj an, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ilie Verdeț.

La ora 10,50, sicriul cu 
corpul neînsuflețit al tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, acoperit de steagurile 
partidului și statului, purtat 
pe umeri de membrii și 
membrii supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., de 
secretarii C.C. al P.M.R., este 
scos din Palatul Consiliului 
de Stat și așezat pe catafalcul 
drapat în catifea neagră din 
fața tribunei ridicată în Piața 
Republicii.

Companiile militare, alinia
te în fața tribunei, reprezen- 
tînd toate genurile de trupe 
ale forțelor noastre armate, 
dau onorul.

Marea de oameni aflată în 
piață se descoperă. întreg po
porul s-a adunat parcă în a- 
ceastă clipă supremă aici, fă- 
cînd marea gardă de onoare 
celui care vreme îndelunga
tă, în fruntea partidului și 
statului, l-a condus cu înflă
cărare și clarviziune spre ne
numărate victorii, care au ri
dicat pe culmi noi numele Ro- 
mîniei socialiste.

...Mai sînt cîteva clipe pînă 
ia mitingul de doliu. în tribu
na centrală, pe a cărei catifea 
strălucesc stemele partidului 
și statului, între care se des
fășoară faldurile unei eșarfe 
îndoliate, urcă membrii fami
liei tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorii 
partidului și statului. în tri
bunele laterale iau loc mem
bri ai C.C. al P.M.R.. ai Con-

ale 
su- 
ar- 
ca-

siliului de Stat și ai guvernu
lui, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, conducători ai or
ganizațiilor obștești și institu
țiilor centrale.

în tribună se află, de ase
menea, membrii delegațiilor 
de partid și de stat, reprezen
tanții șefilor de state și ai gu
vernelor la funeraliile tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Sînt prezenți șefii misiu- 
nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari, zi
ariști romîni și străini.

începe mitingul de doliu. 
Cuvintul de deschidere este 
rostit de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Comisiei 
de organizare a funeraliilor. 
Iau cuvintul tovarășii Gheor
ghe Apostol, Ion Gheorghe 
Maurer, Nicolae Ceaușescu.

Trupele prezintă apoi ono
rul : în acordurile grave 
marșului funebru, ofițeri 
periori ai forțelor noastre 
mate coboară sicriul de pe 
tafalc, depunîndu-1 pe un afet 
de tun. In mașina militară 
care poartă tunul, un pluton 
de ostași stau neclintiți de 
strajă.

Cortegiul funerar își începe 
drumul spre Monumentul e- 
roilor pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

. în față sînt purtate mari 
coroane de flori, care au fost 
depuse la catafalc din partea 
C.C. al P.M.R., a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Mi
niștri, a Marii Adunări Națio
nale, organizațiilor obștești. 
Academiei R.P. Romîne, a fa
miliei.

Urmează un 
rali și ofițeri 
tînd perne de 
pe care se află 
și medalii romînești și străine 
cu care a fost distins emi
nentul om politic și militant 
de seamă al mișcării munci
torești și comuniste interna
ționale.

După afetul de tun, pe care 
este așezat sicriul, pășesc 
membrii familiei marelui dis
părut, conducătorii partidului 
și statului și alte persoane o- 
ficiale, membrii delegațiilor de 
peste hotare, reprezentanții 
șefilor de state și guverne.

La funeralii au participat : 
delegația de partid și de stat 
a RP. Albania în frunte cu 
Rita Marko, membru al Biro
ului Politic, secretar al C.C. al

grup de gene- 
superiori pur- 
catifea vișinie 
înaltele ordine

Partidului Muncii din Alba
nia ; delegația de partid și de 
stat din R-P. Bulgaria in 
frunte eu Toder Jivkov. prim- 
secretar al CC al Partidului 
Comunist Bulgar și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R-P. Bulgaria; delegația de 
partid și de stat din ILS. Ce
hoslovacă în frunte cu Jaro
mir Dolanscy. membru al 
Prezidiului CC al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia; 
delegația de partid și guverna
mentală din R-P. Chineză în 
frunte cu Ciu En-laî, vice
președinte al CC al Partidu
lui Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al RP. 
Chineze; delegația de partid 
și de sta: din R ?_D. Coreeană 
in frunte cu Pai Kîm Cel, 
membru al Biroului Politic, 
vicepreședinte al CC al Parti
dului Muncii din Coreea; de
legația de pamd și guverna
mentală din Republica Cuba 
in frunte cu Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Re
publicii Cuba la București; 
delegația de partid și guver
namentală din RD. Germană 
in frunte cu Hermann Ma
tern, membru al Biroului Po
litic al CC al P.S.U.G.. vi
cepreședinte al Camerei Popu
lare a RD. Germane ; delega
ția de partid și de stat din 
R.S -F. Iugoslavia in frunte cu 
Aleksandar RankoviCi. 
președinte al 
via, membru 
Executiv al 
Comuniștilor 
secretar al CC. al U.C.L; de
legația de partid și de stat a 
R.P. Mongole in frunte cu So- 
nomîn Luvsan. membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
RJP. Mongole : delegația de 
partid și de stat a RP. Polo
ne în frunte cu Zenon Klisz- 
ko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Po
lonez ; delegația Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
a Consiliului Prezidențial și 
a guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Tărănesc Ungar 
în frunte cu Kalai Gvula. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P-MS.U., vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri ; delegația de partid și 

UJtSR. 

vice- 
RRF. Iugosla- 
al Comitetului 

CC al Uniunii 
din Iugoslavia,

guvernamentală a
in frunte cu A. I. Mikoian. 
membru al Prezidiului C.C. al

P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.RSS.; delegația de partid 
și guvernamentală din RD. 
Vietnam în frunte cu Hoang 
Van Hoar.. membru al Birou
lui Politic al CC. al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a R. D. 
Vietnam.

Au participat de asemenea : 
delegația de stat a Algeriei — 
Omar Oussedik, ambasado
rul Algeriei la Sofia, repre
zentant al guvernului Repu
blicii Algeriene Democratice 
și Populare ; reprezentantul 
președintelui Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser, 
ambasadorul Mohammed Fah
my Hamad; reprezentantul 
președintelui Argentinei, Jose 
Maria Alvarez de Toledo, am
basadorul Argentinei în R. P. 
Romină; reprezentantul gu
vernului Austriei — ambasa
dorul Dr. Johann Manz ; re
prezentantul personal al rege
lui Belgiei, Baudouin — am
basadorul Honore Cambier; 
reprezentantul guvernului re
voluționar al Uniunii Birma- 
ne — ambasadorul U Ba Saw; 
reprezentantul reginei Elisa- 
beta a Il-a a Marii Britanii — 
însărcinatul cu afaceri ad- 
interim R. Brash ; delegația 
de stat din Cambodgia — 
Huot Sam Ath — ambasado
rul Cambodgiei în R. S. F. 
Iugoslavia; reprezentantul 
guvernului Danemarcei, mini
strul plenipotențiar Ioachim 
H. G. Baron Zvtphen-Adeler; 
reprezentantul cu misiune 
specială al guvernului Confe
derației Elvețiene — ambasa
dorul Emil Bisang ; reprezen
tantul personal al președinte
lui Finlandei Urho Kekkonen 
— ambasadorul Martti Jo
hannes Salomies ; delegația 
de stat din Franța în frunte 
cu Jacques Marette, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, 
reprezentantul președintelui 
Franței; reprezentantul spe
cial personal al președintelui 
Republicii Ghana, Kwame 
Nkrumah — ambasadorul Em
manuel Kodjoe Dadzie; dele
gația de stat a Greciei în 
frunte cu Pavlos Bardinoyan- 
nis, ministru de stat fără por
tofoliu în guvernul grec, de
putat de Creta, reprezentant 
al regelui Greciei; delegația 
de stat a Republicii India în 
frunte cu doamna Lakshmi 

N. Menon, ministru de stat al 
afacerilor externe, reprezen
tant special al guvernului In
diei ; delegația de stat a Indo
neziei în frunte cu amiralul
R. Soebijakto. ambasadorul 
Indoneziei la Belgrad, repre
zentant al președintelui Re
publicii Indonezia ; reprezen
tantul special al președintelui 
și guvernului Islanda — am
basadorul dr. Kristinn Gud
mundsson ; delegația de stat 
a Iranului în frunte cu dr. 
Nasser Yeganeh, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
și ministru de stat, reprezen
tantul personal al Majestății 
sale Imperiale Șahinșahul 
Iranului; reprezentantul gu
vernului Republicii Italia — 
ambasadorul Niccolo Moscato; 
reprezentantul președintelui 
Izraelului, Zalman Shazar — 
ministrul plenipotențiar Zvi 
Ayalon ; reprezentantul gu
vernului Japonez — ambasa
dorul Takeso Shimoda ; dele
gația de stat din Pakistan — 
general Sher Khan, ambasa
dorul Pakistanului în R.S.F. 
Iugoslavia, reprezentantul 
personal al președintelui și 
guvernului Pakistanului ; re
prezentantul special al guver
nului Olandei — ministrul 
plenipotențiar J. B. Haverkorn 
Van Rijsewijk ; reprezentan
tul personal al președintelui
S. U.A., Lyndon Johnson — 
ambasadorul William A. 
Crawford ; reprezentantul gu
vernelor Suediei și Norvegiei 
— ambasadorul Suediei O. G. 
Bjurstrom; reprezentantul 
președintelui Republicii Tur
cia, Cemal Giirsel — amba
sadorul Semsettin Arif Mardin.

La funeralii au participat 
delegații ale partidelor co
muniste și muncitorești : Jo
hann Koplenig, președintele 
P.C. din Austria ; John Gol- 
lan, secretar general al P.C. 
din Marea Britanie ; William 
Devine, membru al Comitetu
lui Național al P.C. din Cana
da ; Andreas Fantis, secretar 
general al Partidului A.K.E.L.; 
Jose Cardona Hoyos, membru 
al C.C. al P.C. din Columbia, 
reprezentant al partidelor co
muniste din Columbia și Ar
gentina ; Luciano Ferreto, 
din partea Partidului Avan
garda Populară din Costa Ri
ca ; Etienne Lentilion, membru 
al Comitetului Director al 
Partidului Muncii din Elve
ția, director al ziarului „Voix 
Ouvriere*; Martti Malmberg, 

Surasto, 
al P.C. din 
Italian în 

Colombi, 
P.C.

al

al C.C. al 
Gilbert 

al Biroului 
Secretaria- 

P. C.

membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Finlanda, se
cretar cu problemele organi
zatorice ; P.C. Francez în 
frunte cu Georges Marchais, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.C. Fran
cez ; Otto Niebergal, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Germania ; P.C. din 
Grecia, în frunte cu Apostolos 
Grozos, președintele C.C. al 
P.C. din Grecia ; Jose Manuel 
Fortuny, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Guate
mala ; P.C. din Indonezia în 
frunte cu Setiati 
membru al C.C. 
Indonezia; P.C.
frunte cu Arturo 
membru al Direcțiunii 
Italian, senator ; Samuel Mi- 
kunis, secretar general 
P.C. din Izrael; Kajita Shige- 
ho, membru al C.C. al P.C. 
din Japonia ; P.C. din Liban, 
compusă din Youssef Helou și 
Karin Mroue ; Aii Yata, se
cretar general al P.C. din 
Maroc; Joop Wolff, membru 
al Biroului Politic al P.C. din 
Olanda ; Alvaro Cunhal, se
cretar general al P.C. din 
Portugalia ; P.C. din Spania 
în frunte cu Ignacio Callegos, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și secretar 
P.C. din Spania; 
Green, membru 
Politic și al 
tului Național al 
din S.U.A.; Eduardo Gallegos 
Mancera, membru al Biroului 
Politic și secretar cu probleme 
internaționale al C.C. al P.C. 
din Venezuela; precum și de
legația Partidului E.D.A. din 
Grecia în frunte cu Manolis 
Glezos și delegația Partidului 
Socialist Italian al Unității 
proletare — Domenico Cere- 
valo, membru al Direcțiunii 
Naționale al P.S.I.U.P., depu
tat în parlament.

Companiile de onoare, care 
urmează sicriul, poartă în 
frunte drapelul îndoliat al 
patriei.

Copleșitoare sînt aceste cli
pe cînd poporul se desparte 
pentru totdeauna de fiul său 
credincios. Ultimul drum al 
conducătorului traversează 
încet inima Bucureștiului, prin 
mijlocul unei imense mulțimi. 
Oamenii își apleacă frun
tea cu mîhnire adîncă în 
fața celui care a fost una cu 
poporul și partidul, care și-a 

f

(Continuare în pag. a Il-a)



OMAGIUL

PA TRIEI
leri, patria și-a luat rămas bun de la tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, ostaș încercat și conducător înțelept al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

în orașele și satele țării, oamenii muncii au trecut in 
șiruri nesfîrșite prin fața portretului îndoliat al marelui 
dispărut, aducîndu-i un ultim omagiu. La ora cind in 
Capitala patriei a început îndurerata procesiune, pe fața 
țării s-a lăsat o adinei tăcere, milioane de oameni strinsi 
în fața aparatelor de radio și a televizoarelor au luat parte, 
cu durere, Ia despărțirea de marele fiu al poporului 
nostru.

Așa cum, sub puterea oamenilor noștri, energia apelor 
S-a transformat și se transforma in lumină, tot așa, durerea 
poporului a făcut și mai puternică hotărirea de a urma 
neabătut calea arătată de partid, pe drumui desăvirșirii 
construcției socialismului. Este cel mai ales omaciu pe care 
oamenii muncii îl aduc iubitului tovarăș Gheorghiu-Dej.

La Hunedoara încă din zorii 
zilei și pînă la orele 10.30, prin 
fața portretului îndoliat s-au 
perindat într-un neîntrerupt 
șuvoi siderurgiști, construc
tori și alți oameni ai muncii 
pleeîndu-și cu venerație frun
tea în fața celui care a fost 
marele conducător al partidu
lui și statului nostru. în fața 
televizoarelor, așezate pretu
tindeni în oraș, mari grupuri 
de muncitori tineri și vîrstnici 
au urmărit cu adîncă durere 
mitingul de doliu și proce
siunea, ultimul drum al iubi
tului tovarăș Gheorghiu-Dej. 
Cele 3 minute în care au în
cetat : vuietul uzinelor și fa
bricilor, ritmul șantierelor, 
goana locomotivelor pe dru
murile de fier ale patriei, la 
Hunedoara s-au scurs în a- 
ceeași neîntreruptă ardere la 
înaltă temperatură a focurilor 
în cuptoare. Siderurgiștii și-au 
continuat activitatea adueîn- 
du-și prin muncă ultimul lor 
omagiu.

în această zi la Hunedoara 
s-a obținut cea mai mare pro
ducție zilnică din cursul anu
lui.

Locuitorii tinărului și fru
mosului oraș de pe Valea Tro- 
tușului, au trecut ieri într-un 
îndurerat pelerinaj prin fața 
portretului îndoliat al marelui 
dispărut. Orașul lor, Onești, 
creat în anii puterii populare, 
va purta în semn de omagiu 
numele celui mai iubit fiu al 
poporului romîn. tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ves
tea a produs o puternică 
emoție.

Orașul acesta mindru cu im
portantele sale obiective in
dustriale este strins legat de 
numele iubitului fiu al po
porului, acum plecat dintre 
noi. Hotărîrea tuturor locuito
rilor săi este de a lupta și 
mai hotărîți, neprecupețindu-și 
forța, abnegația, traduc ind in 
viață cu și mai multă energie 
hotărîrile partidului.

Timp de două zile la Cra- 
îova, oamenii muncii, tineri 
și vîrstnici, au trecut, în șiruri 
nesfîrșite, prin fața portretu
lui îndoliat al tovarișului 
Gheorghiu-Dej așezat in se

Iubitul iiu al poporului nostru, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a pornit pe ultimul său drum... Neuitată va rămîne în inimile oamenilor amintirea sa 1

diul Comitetului regional 
partid. Ieri, la cluburile 
treprtaderilor și instiu 
la caSeie de cultură 
școli, pe străzi, ta fața 
vizoarelor, craiovenii a 
mărit îndurerați cortegiul fu
nerar din Capitala patriei 
cernite.

Orele 14,30. Prima salvă de 
artilerie zguduie tăcerea adin- 
că a orașului. Sunetul sirene
lor întreprinderilor și fabrici
lor, ale locomotivelor Diesel 
electrice împietrite pe drumu
rile de fier se unesc cu dure
rea din inimile oamenilor. In 
aceste clipe gindurile tuturor 
sînt îndreptate către partid 
într-o hotărire de neclintit de 
a traduce in fapte cu și ma; 
multă fermitate politica sa 
înțeleaptă.

Pe străzile Gaiațiuiui șiruri 
nesfîrșite de oameni iși pleacă 
frunțile ta fața tabloului în
doliat al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej așezat între 
drapele și flori, întărind sub 
privirile din portret legămin- 
tul și hotărirea de a strânge 
rindurile în jurul partidului, 
de a înfăptui neabătut politi
ca sa marxist-leninistă.

Vestea atribuirii numelui 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej Combinatului side
rurgic de la Galați a trezit o 
puternică emoție în rindurile 
colectivului acestui important 
obiectiv a! 
naționale, 
muncitori. 
neri s-au 
mare miting pentru a cinsti 
memoria tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și pentru a 
mulțumi partidului pentru 
înalta cinste. Luînd cuvântul, 
inginerul constructor Alexan
dru Darziu a spus : „Tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s-a ocupat îndeaproape de 
construcția Combinatului de 
la Galați, a fost ta mijlocul 
nostru cind s-a ales și s-a 
trasat terenul. Apoi, cind au 
început lucrările, s-a intere
sat permanent de ritmul și 
calitatea execuției, de condi
țiile de muncă ale constructo
rilor, dindu-ne sfaturi și în
drumări prețioase, însufle-

economiei noastre 
Peste 10000 de 

tehnicieni și tagi- 
intztmit într-un

Prr..:i & in.ru ..icoi.ate urmăresc cu tristețe nemărginită trecerea înceată, dureroasa a cortegiului funerar.

Au luat cuvântul și alți vor
bitori. printre care inginerul 
Sahna Lîveanu. director gene
ral al combinatului, maistrul 
Alexandru Frățilă. care au 
exprimat angajamentul una
nim al colectivului de a fi 
âemr de numele ce-l va pur
ta acest important obiectiv al 
industriei noastre socialiste.

In întreaga regiune Crișana 
oamenii muncii au hiat parte, 
îndurerați, la trista solemni
tate care s-a desfășurat la 
sute de kilometri depărtare, 
ta Capitală. Venind de-a drep
tul din schimb, numeroși mi
neri. șefi de echipă și maiștri 
de la minele de cărbuni din 
9ăsar. Voievozi, din raionul 
Marghita. s-au îndreptat spre 
încăperea ta care se afla, 
cernit, portretul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru a aduce un ultim omagiu 
celui dispărut. La Oradea și 
in centrele de raion Beiuș, 
Simieu. Saionta. cu multe ore 
inainteaunceperii transmisiu
nii. mari mulțimi de nsrvri 
așteptau masați istr-a tăcere 
deplină ta fața aparatelor de 
televiziune; in comunele Valea 
Iui Mihai, din raionul Marghi
ta, Camăr și Nușfalău, din ra
ionul Șimleu, mii de țărani 
cooperatori, strinși in jurul 
televizoarelor și aparatelor de 
radio, au fost martorii îndu
rerați ai despărțirii de marele 
fiu al poporului nostru. Amin
tirea aceluia care, ta fruntea 
partidului și Comitetului său 
Central a luptat cu atita 
dăruire pentru fericirea oa
menilor muncii de la sate, ei o 
vor cinsti prin munca pe o- 
goare, pregătind cu însuflețire 
recolta acestui an.

moment < 
sunat și i 

Combinat 
a lemnul

de

In ziua aceasta îndoliată su
cevenii au muncit cu neabă
tută dirzenie. Pe arterele prin
cipale ale orașului muncitorii 
din celelalte schimburi, gos
podinele, elevii, pionierii, mii 
și mii de cetățeni ai orașului 
au urmărit la televizoa
re ceremonia funeraliilor.
La orele 1430 cind sirenele o- 
rașului au sunat prelung. in
tr-un glas cu mii de sirene de 
pe tot cuprinsul 
au păstrat un 
reculegere. A 
rena noului 
industrializare 
construit ta urma indicațiilor 
conducerii de partid și de 
stat, in frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghtu-De;. 
Aici. în Suceava, amintirea 
iubitului fiu al poporului ră- 
mine pentru totdeauna legată 
de noile construcții industriale, 
de marile transformări care 
au avut loc ta orașele și sa
tele regi unii.

La Hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dei* de pe Argeș, 
în uzina subterană, construc
torii au terminat Detonarea 
postamentului celei oe a treia 
turbine electrice. *

In alt colț al țării, la Vzma 
1 Mai din Ptoeeșu munrrto;.

4 zile mat devreme o instala
ție de foraj. Ieri, ei au ridi
cat-o, intre drapele cernite. în 
semn de omagiu adus marelui 
conducător al partidului și 
statului care a fost tovarășul 
Gheorghiu-Dej.

Aceleași sentimente de 
hotărire fierbinte de a-și 
înzeci eforturile ta muncă 
spre binele patriei, de a o face 
cit mai frumoasă, cit mai 
strălucitoare, așa cum ne-a în
vățat tovarășul Gheorghiu- 
Dej, au trăit-o și mecanizato
rii, docherii, navigatorii, toți 
lucrătorii din portul Constan
ța. La orele 1430 uriașele ma

carale de pe cheiuri s-au oprit 
aplecindu-și brațele, au încre
menit autostivuitoarele, trac
toarele.- Tăcerea solemnă a 
cuprins totul. Și, deodată, si
renele tuturor schelelor cu 
drapelele ta berna, ale loco
motivelor, ale numeroaselor 
întreprinderi au înălțat, în 
semn de omagiu, sunetul lor. 
Gindurile tuturor oamenilor 
se adunau în același jurămint: 
„îți vom urma exemplul 
scumpe tovarășe Gheorghiu- 
Dej. Vom îndeplini neabătut 
sarcinile trasate de partid".

Colectivele ieșene de mun
citori, funcționari, elevi, stu- 
denți au continuat ieri peleri
najul la sala de doliu de la 
comitetul regional de partid. 
Prin fața portretului tovară
șului Gheorghiu-Dej au trecut 
ieri peste 10 000 de oameni. 
Peste Copou, artera Lăpuș- 
neanu și in orășelele studenți
lor cobcrise o liniște impresio
nantă. Cu frunțile plecate lo
cuitorii lașului l-au condus, 
alături de întregul popor, pe 
ultimul său drum, pe iu
bitul nostru tovarăș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Ne-am obișnuit să socotim 
timpul nostru constructiv. e- 
poca măreață a construcției 
socialiste. ca pa o perpetuă 
primăvară. Va strălucitor a- 
rjotimp al schelelor și edifi
ciilor ta plină înălțare, un a- 
trotimp al energiilor descătu
șate. al tinereții clocotitoare 
și fertile care ține de 20 de 
ani. Este vârsta nouă a pa
triei, înmulțită cu prinosul de 
lauri al fiecărei primăveri.

Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
plecat dintre noi ia venirea 
lui aprilie, lăsindu-ne respon
sabili de întreaga primăvară 
a construcției noastre socialis
te. O vom duce mai departe, 
urmîndu-i pilda, sub condu
cerea partidului nostru. Parti
dul Muncitoresc Romîn, ta 
frunte cu Comitetul său Cen-

(Urmare din pag. I)

închinat întreaga viață bine
lui țării, fericirii celor mulți. 
Bulevardele și străzile și-au 
lărgit parcă albiile pentru a 
cuprinde această imensă mul
țime care a venit să fie ală
turi de conducătorul său iubit 
aflat pe ultimul lui drum.

însemnele doliului acoperă 
chipul trist al întregului oraș : 
steaguri și eșarfe îndoliate, 
balcoane și ferestre de la care 
se văd sute și mii de chipuri 
urmărind cu priviri îndurera
te uriașa procesiune. Pe stră
zile orașului s-a încolonat țara 
întreagă, venind să-l conducă 
pe iubitul său conducător la 
locui de veci. A venit să-l 
conducă clasa noastră munci
toare, clasa care a născut în 
focul luptelor revoluționare, 
conduse de partid, pe străluci
tul conducător care a fost to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, militant comunist în care 
s-au înmănunchiat înalte 
virtuți revoluționare: pa
triotismul fierbinte, fidelita
tea nestrămutată față de ideile 
marxism-leninismului, clarvi
ziunea politică, curajul și 
energia nesecată. Au venit să-l 
conducă pe ultimul drum lu
crătorii ogoarelor țării, pur- 
tînd în inimi recunoștința vie 
pentru partidul care le-a ară
tat adevăratul drum al feri
cirii, drumul luminos al socia
lismului. Au venit cei ce mî- 
nuiesc rigla de calcul și con
deiul, intelectualii poporu-

Adio, tovarășe Gheorghiu -Dej!
Nestinsă vom păstra

viitor 
oameni 
atunci, 
fiii și

Aceiași 
ascultat 

acum cu

lui. slujitori ai poporului, 
pe care partidul i-a îndemnat 
și i-a înflăcărat necontenit în 
munca lor spre binele și glo
ria țării. Au venit să se ală
ture în marea coloană repre
zentanți ai tuturor regiunilor 
țării, ai Moldovei și Banatu
lui, ai Dobrogei și Clujului, 
aducînd cu ei angajamentul 
fierbinte al milioanelor de oa
meni de a merge cu fermita
te înainte, pe drumul partidu
lui, pentru înfăptuirea politi
cii sale înțelepte. în ma
rea coloană funerară ne aflăm 
și noi, mii și zeci de mii de 
tineri, reprezentînd frontul pu
ternic al generației tinere din 
patria noastră. Omagiul su
prem pe care i-1 aducem noi, 
membrii Uniunii Tineretului 
Muncitor, este legămîntul so
lemn de a fi mereu, trup și 
suflet, ostași credincioși ai 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
de a lupta neobosiți pentru 
fericirea poporului muncitor, 
urmînd marele lui exemplu 
de dăruire fără rezerve cauzei 
socialismului și comunismului.

Fiecare stradă, fiecare pia
ță pe unde trece cortegiul fu
nerar au în istoria lor momen
te legate de munca și activi
tatea neobosită a marelui con
ducător. Aici, în Piața Unirii, 
prin care curge acum imensa 
coloană a mulțimii, cu două
zeci de ani în urmă, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
în numele partidului clasei 
muncitoare, vorbea poporului 
cu înflăcărare, chemîndu-1 
la luptă pentru un 
luminos, 
care l-au 
au venit 
nepoții lor să-1 petreacă pe 
ultimul drum, să-i aducă cel 
din urmă omagiu, cu adîncă 
durere.

De dincolo de durere urcă 
însă în noi toți, neînvinsă, 
voința de a munci neobosiți, 
sub steagul partidului, înze- 
cindu-ne eforturile, așa cum 
ne-a învățat iubitul nostru to
varăș Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, așa cum a muncit el pînă 
în ultima sa clipă de viață. 
Neuitate vor rămîne în amin
tirea poporului romîn, a între
gului nostru tineret îndemnu
rile fierbinți adresate de 
către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej prin scrisoa
rea adresată Marii Adunări 
Naționale, ultimul său docu
ment politic, chemare vibran
tă la luptă și muncă pentru 
viitorul luminos al patriei, 
pentru fericirea celor ce mun
cesc. Ne luăm adio de la to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej purtînd pentru totdeauna 
în inimă acest îndemn fier
binte, legindu-ne solemn să 
strîngem și mai puternic rîn- 
durile în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, să 
îndeplinim cu însuflețire pro
gramul de desăvîrșire a con
strucției socialiste. La ora 14 
convoiul funerar ajunge la 
Parcul Libertății și se desfă
șoară solemn pe lunga alee ce 
urcă spre monumentul ce do
mină împrejurimile. Intre ar
cele de granit roșu, ce se avîn- 
tă spre înălțimi, strălucește 
pînă departe flacăra ce arde 
într-o amforă, simbolizînd 
prezența veșnic vie în inima și 
gîndul țării a luptătorilor dîrji 
ai poporului nostru, care și-au 
dăruit viața binelui și ferici
rii sale.

Cortegiul funerar se oprește 
în fața podului arcuit peste 
lac. Ridicat pe umeri de ge
nerali, în timp ce trupele pre
zintă onorul, sicriul, urmat de 
membrii familiei și de condu
cătorii partidului și statului, 
este purtat în sunetele mar
șului funebru pe treptele marii 
scări ce urcă spre monument.

Aici, pe marele platou, cu 
steagul îndoliat al țării, plecat 
în semn de salut, două bata

si- 
este așezat pe un cata-

intonează Imnul de Stat

sună lung și 
un capăt la 
un ultim sa
ca un ultim

și-au plecat frunțile 
Ultim salut. Sînt trei 
în care în amintirile 
om se derulează isto-

lioane de gardă, alcătuite din 
tineri născuți în anul 1844, 
anul eliberării patriei, prezin
tă onorul — simbol al oma
giului pe care alături de în
tregul popor îl aduc generațiile 
de după 23 August care tră
iesc anii luminoși ai vieții 
de astăzi, crescute, educate și 
călite sub conducerea înțe
leaptă a partidului.

în fața monumentului, 
criul 
fale.

Se 
al R. P. Romîne.

Ultimele clipe de rămas 
bun. Purtat pe umeri de con
ducătorii partidului și statului, 
sipriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, însoțit de 
membrii familiei, de șefii de
legațiilor de peste hotare, este 
adus în fața criptei din centrul 
rotondei monumentului. El 
este coborît încet în criptă, 
peste care se așează o lespede 
de marmură în care, sub ste
ma partidului, se află gravată 
inscripția „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — 8—11—1901 — 
19—3—1965“.

Sună sirenele, 
răscolitor, de la 
altul al țării, ca 
lut muncitoresc, 
legămînt de luptă și muncă în 
fața tovarășului Gheorghiu- 
Dej.

Pentru trei minute oamenii 
patriei 
într-un 
minute 
fiecărui 
ria de necontenite izbînzi ale 
partidului și poporului pe dru
mul construcției socialiste, sînt 
trei minute în care chipul iu
bit al marelui conducător tră
iește puternic și viu în con
știința poporului care-i adre
sează acum ultimul adio. Sînt 
trei minute în care s-a oprit 
într-o adîncă și gravă nemiș
care freamătul perpetuu al 
muncii. S-au oprit din drumul 
lor, între munți, benele ma
cara care toarnă betonul în 
barajul Hidrocentralei „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej” de pe Ar
geș. Strungurile uzinelor, ma
șinile și agregatele marii noa
stre industrii au încremenit 
într-o neclintire adîncă. S-au 
oprit din drumul lor peste bă- 
răgane și prin munți trenurile, 
vapoarele au rămas neclintite 
pe întinderile apelor.

întregul freamăt al muncii 
s-a oprit pentru trei minute 
grele, ca să pornească apoi 
din nou 
izbînzile 
porului, 
la capăt 
chinat viața marele condu
cător.

Peste țara întreagă răsună 
solemn acordurile Internațio
nalei. 24 de salve de artilerie 
străpung cerul patriei în 
semn de ultim omagiu.

Sună sirenele, sună lung și 
răscolitor, de la un capăt la 
altul al țării, ca un ultim 
salut muncitoresc, ca un ul
tim legămînt de luptă și 
muncă în fața conducătorului 
iubit.

Scumpul nostru tovarăș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ne-a 
părăsit pentru totdeauna. 
Amintirea lui, exemplul vieții 
sale de luptător înflăcărat 
pentru cauza socialismului, a 
fericirii poporului le vom 
păstra vii în inimile noastre, 
le vor păstra și le vor duce 
mai departe urmașii noștri, în 
anii viitorului tot mai lumi
nos ce va veni. întărim în 
aceste clipe, în clipele în care 
ne despărțim pe veci de to
varășul Gheorghiu-Dej, legă
mîntul de a urma neabătuți 
partidul, de a fi mereu sub 
steagul lui de luptă, de a ne 
înzeci eforturile în munca 
pentru înflorirea patriei so
cialiste.

mai tumultuos, 
de mîine ale 

pentru a duce 
țelul căruia i-a în-

spre 
po- 

pînă
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Mitingul de doliu din Piața Republicii
Cuvîntul tovarășului

Chivu Stoica

fafiădefa-

Tovarăși și tovarășe.
Stimați reprezentanți 

de peste hotare,

Cu adîncă durere ne despăr
țim astăzi de marele fiu al cla

sei muncitoare, al poporului ro
mîn, tovarășul și prietenul 
nostru scump, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romine. Moartea prematură a 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, eminent conducător 
al partidului și statului, stră
lucit om politic, militant de 
seamă al mișcării comuniste 
internaționale, este o grea 
pierdere pentru partidul și po
porul nostru.

Paginile glorioase din isto
ria contemporană a Romîniei. 
mărețele transformări revo
luționare înfăptuite de clasa 
muncitoare și de masele largi 
ale poporului sub conducerea 
partidului, sînt legate pentru 
totdeauna de activitatea neo
bosită a tovarășului Gheor
ghiu-Dej. Nepieritoarele sale 
merite în întărirea partidului 
clasei muncitoare din țara

fratoe cs totatăs-i Gaesxjtoo- 
Dej. partrful s-a «tefiC. fitori

pc^S^e-

:gnaeuA rarfeată ăe mată.

rieterâ. iz lucea pentru fafj:-

u -n=fa

Cuvintarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dregi tovarăși.

nttreaga activists. toato 
•viața tovarășufaâ Gheorghiu, 
de ia inrepsutureie tinereții L 
pică fa dtrnrie rhpe. au fost 
strins imp jetite cu lupta parti- 
duhr. care fa 35 de ani
a avut un roi bttăritor in 
toate nxxnentele principale ale 
faptei revc-fațăoeare a poporu
lui rom'i în focul murilor bă
tălii de clasă. fa procesul 
transfermărifar revoluționare, 
initiate și ecrxfase de partid. 
Ghecrxfau-Dej s-a dovedi: un 
ta jertzt orgațtoator și eminent 
conducător al maselor, ai par- 
tktafaî. al statr '-;

Cuvintarea tovarășuluiJ

Gheorghe Apostol
Dragi tovarăși și tovarășe.

O boală necruțătoare l-a 
smuls prematur din rândurile 
noastre pe iubitul nostra con
ducător, tovarășul Gheorghiu- 
Dej. Steagurile cernite ale 
Partidului, ale Romîniei so
cialiste, se pleacă în fata ta- 
flăcăratului revoluționar le
ninist, în a cărui activitate 
și-a găsit întruchipare tot ce 
are mai bun minunata noastră 
clasă muncitoare.

Prin devotamentul nemărgi
nit cu care a slujit interesele 
clasei muncitoare, ale po
porului romîn, ale cauzei so
cialismului, numele tovarășul^. 
Dej va trăi veșnic ca al unei 
personalități din cele w»-: 
remarcabile în istoria miș
cării noastre muncitorești, 
în istoria luptei poporului 
romîn pentru libertate si fa- 
dependență națională, pentru 
progres social.

Născut la Bir Iad. intr-o fa
milie muncitorească, el a cu
noscut de mic mizeria si ex
ploatarea cruntă la care era 
supus proletariatul, fiind ne
voit să muncească din greu 
încă de la vîrsta copilăriei 
Plin de revoltă împotriva ex
ploatării și nedreptății din 
jur, înțelegînd că suferințele 
clasei muncitoare și ale între
gului popor pot fi curmate 
numai prin sfărâmarea robiri 
capitaliste, el a pășit cu dir- 
zenie de neînfrânt pe calea 
luptei de clasă. în anii de 
după primul război mondial, 
ani de puternic avânt revolu
ționar al mișcării muncito
rești din Romînia. sub im
pulsul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, tovarășul 
Gheorghiu-Dej s-a alăturat cu 
hotărîre acțiunilor muncito
rești revendicative din Valea 
Trotușului. a luat Darie acti
vă la greva generală din 1920 
iar mai tîrziu. la Galati, a ac
tivat în fruntea organizației 
sindicală locale, relevîndu-se 
prin energia și ferm;tatea sa 
revoluționară. Proletar cu 
înaltă conștiință de clasă, el 
s-a înrolat în 1930 in nodu
rile Partidului Comunist, cu a 
cărui luntă și-a contopit în
treaga viață.

Marile însușiri de conducă
tor revoluționar ale tovarășu
lui Gheorghiu-Dej — clarvi
ziune politică, combativitate, 
spirit realist și tenacitate în 
aplicarea sarcinilor trasate de 
partid — s-au afirmat din 
plin în eroicele lunte din Fe
bruarie 1933 ale ceferiștilor si 
petroliștilor, care au marcat o 
cotitură în istoria mișcării 
noastre muncitorești, fiind 
prima mare bătălie antifascis
tă din Europa după instaura
rea în Germania a dictaturi: 
naziste.

Figură luminoasă de mili
tant revoluționar, legat prin 
mii de fire de masele prole
tare. tovarășul Gheorghiu- 
Dej a acționat cu perspica
citate șî perseverență pentru 
folosirea celor mai potrivit; 
forme și metode de organizar? 
a activității revoluționare de 
masă în scopul realizării fron
tului unic de acțiune și luptă 
a muncitorilor.

Sub îndrumarea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Romîn, Comitetul Centrai 
de acțiune pe țară, al cărui

«£ sl ndrin" ar tL

» "TMfltlAi ar HOfărpK'.m» a 
rafcar sat limussc s>

ar asipn
ixnasir, TxarxjBnp-gcx -

petabyte șt 
sodetăti aci

-iță și Lagăr. tovarășei 
Gbecrgtifa-De: a ades o sare 
coctribuțâe la formarea uaor 
cadre de cmdocători revofa- 
țiocari eăhfi. devotat trap și 
suflet răsări partidului. ca o 
bogată experiență a activități: 
nemijlocite in rândurile ma
selor : ele au avut roiul de
terminant in elaborarea stra
tegiei și tacticii revoluționare 
care a asigurat prin coaliza
rea tuturor forțelor patriotice 
în jurul partidului comunist 
victoria insurecției armate. în
ceputul unei ere noi in istoria 
Romîniei.

încă din crimele zile după 
eliberarea țării. împreună cu 
tovarășul Gheorghiu-Dej șt 
sub conducerea sa s-au stabi
lit principiile de bază ale re
facerii unității mișcării sin
dicale. a cărei participare ac
tivă la marile lupte de clasă 
desfășurate sub conducerea, 
partidului a creat premisele 
înfăptuirii ulterioare a depli
nei unități politice, ideologice 
și organizatorice a clasei mun
citoare.

Crearea Partidului Munci
toresc Romîn. pe baza princi- 

a dat posibilitate clasei mun
citoare să-și îndeplinească ca 
succes misiunea ce forță con
ducătoare a societății, să u- 
neascâ în jurul ei. sub condu
cerea partidului. întregul po
por în lupta pentru construi
rea orânduirii noi. socialiste.

Azi. cind la începutul ce
lui de-al treilea deceniu al
vieții sale libere. România so
cialistă prezintă tabloul însu
flețit” al tori țări în plin a- 
vînt al forțelor e» creatoare 
cu un ritm rapid al demută- 
rii ecoooemri rationale. între
gul popor prețuiește din adân
cul inimi: mârâie merite a> 
tovarășului Gheorghiu - Dej. 
în fruntea Ctcutetului Cen
tral al PartiduTtr în ela
borarea și infăpturea poe
ticii de industr -' rare socia
listă a țării, de tramsScrmare 
socialistă a agricultorii. teme
lie trainică pentru continua ri
dicare a bunăstării ceâcr re
muncesc.

Toate aceste rezultate, izvor 
de mândrie patriotică pentru 
fiecare om al muncii, vorbesc 
cu puterea de convingere a 
faptelor despre justețea poli
ticii partidului, bazată pe fi-

s>

re

Zi

Adine pătruns âe învățătu
ra '.itui.rfa o:lra.o:o- 
gznizarea detașamentiifai de 
avangardă revofațxnar al cla
sei namrotoare rocstituie cna- 
iitia victoriei fa fapta de eli
berare socială și rj»târnală 
Ghecrghfa-De: șs-a consacrat 
o T-semnată parte a activității 
sale operei de făurire șâ întă
rire a partidului proletar de 
tip nou. durii hă ideologice și 
orga-, zato.-lee.

Esaneitoare. al întregului po
por EI este xm partid
uuterruc. mmsărfad astă2i peste 
1 490*09 de membri, strins u- 
rat fa jurul Comitetului său 
Central indisolubil legat de 
mase; iubit și urmat cu încre
dere de acestea, un partid care 
Împletește elanul revoluționar 
de luptă al clasei muncitoare 
cu tradițiile progresiste ale 
reperului romfa

•ăr. -trie fierbfati ate po- 
perufai — sânt elaborate in 
colector. nemârute Larg eu 
-«■—Ml de partid. ca aaaete 
de <»—«■-: a: mrurru Tocmai 
de aceea pcotrul st Le însu
șește fa întreg re și ie fafăp- 
tooește cu încredere și fermi
tate fa activitatea lor pentru 
fadeaifafaea tuturu: sarmmJcr. 
Comitetul Centrau organele și 
t rgutumtule de partid vor a- 
t u ta cu toată bccărirea prin
cipiul munci colective.

Ghecrgmu-De: a depus o 
activitate susȚ.r Să pentru 
rearzarea pcutirti partition: 
de întărire neecctemtă a ali
anței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, teza 
regimului ntstm democrat- 
popular. de dezvoltare a prie
teniei frățești dintre poporul 
român și oamenii munci: de 
alte națictralităti. a —a-.ifes- 
tat o atenție neslăbîtă pentru 
asigurarea celor mai bune con
diții de muncă și de creație 
fatelectualității patriei noa
stre. El a militat neobosit pen
tru creșterea neîncetată a ro
lului conducător al partidului 
fa toate domeniile construcției 
economice și social-cultizraîe.

Comitetul Central al parti
dului. tovarășul Gheorghiu- 
Dej. au elaborat un vast pro
gram. științific fundamentat, 
pe teza căruia se realizează 
fa ritm susținut procesul de 
industrializare socialistă a 
țării. Ca rezultat al victoriei 
definitive a soăalisznului la 
orașe și sate. Rctninia de as
tăzi se înfățișează ca o țară 
in continuu progres, cu o eco- 
n-cmie tot mai complexă, o 
cultură înfloritoare, puse pe 
de-a întregul fa slujba creș
terii bunăstării celor ce mun
cesc.

3*larițul bogat al tuturor 
înfăptuirilor dooîndite este 
rodul nu rocii perseverente a 
eroicei noastre clase munci
toare, a harnicei țărănimi 
muncitoare, a intelectualității, 
a întregului popor romîn, 
care, sub conducerea și îndru
marea partidului, transpun 
in viață cu hotărîre neclintită 
mărețul program al partidu

lui pentru desăvârșirea cons- 
trucțăs socialiste.

Amumrea vieții tale cloco
titoare. tovarășe Gheorghiu, 
va dămei fa fiecare urină șj 
pe fiecare șantier, în gospo- 
dfafite de stat și coo
perativele de producție, în 
șrofi șz universități, in orașele 
șî satele resastre reînnoite. în 
tot es s-a înfăptuit și se în- 
făpefaește fa patria noastră.

Gh-ecrghe Gbecrghiu-Dej a 
avut fericirea de a vedea, 
fiind facă in viață, roadele 
acestei uriașe nas» a parti
dului și poperufai. Ce mulțu
mire mai mare poate avea un 
cccztirist decât să vadă reab- 
zfadu-se năztrnțele clasei 
muncitoare și ale întregului 
popor dfa care peovfae și că
rora le-a faehfaat viața și ac
tivitatea pfaă la ultima su- 
fiare!
faima tovarășului Gbecrghiu- 

Dej a încetat să tetă tocmai 
când conducerea partidului. în 
frunte cu el. lucra un nou 
pian de perspectivă menit să 
ridice pe o treaptă și mai 
înaltă dezvoltarea economică 
și social-culturală a țării.

Scumpe tovarășe Gheorghiu! 
în aceste grele clipe în care 
ne despărțim de tine, noi, to
varășii tăi cei mai apropiați 
de muncă și luptă. Comi
tetul Centrat partidul. între
gul popor facem legământ 
solemn de a nu precupeți nici 
un efort pentru a înfăptui 
gândurile tale clarvăzătoare, 
pătrunse de un fierbinte pa
triotism. de a lupta pentru 
construirea socialismului și 
comunismului, pentru înflo
rirea Romîniei socialiste și ri
dicarea ei pe culmi tot mai 
înalte ale progresului și civi
lizației.

Partidul nostru, profund de
votat principiilor internaționa
lismului proletar, militează 
perseverent pentru unitatea și 
coeziunea țărilor sistemului 
mondial socialist și a mișcării 
comuniste mondiale — forțe 
care exercită o înrîurire tot 
mai hotărîtoare asupra evolu
ției societății contemporane. 
Militant remarcabil al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, Gheorghiu-Dej a 
depus o intensă activitate pen
tru înfăptuirea liniei partidu
lui nostru, întărirea continuă a 
prieteniei și alianței frățești cu 
țările socialiste — temelia po
liticii externe a statului ro
mîn.

Alături de toate forțele pro
gresiste, statul nostru promo
vează activ colaborarea cu 
toate țările pe baza principiilor 
coexistenței pașnice între state 
cu sisteme sociale diferite, 
sprijină acțiunile îndreptate 
spre destinderea încordării in
ternaționale, spre zădărnicirea 
acțiunilor agresive ale impe
rialismului, este solidar cu 
lupta clasei muncitoare din ță
rile capitaliste, cu toate po
poarele care-și cuceresc și a- 
pără libertatea și independen
ta națională, își aduce propria 
sa contribuție la lupta pentru 
pace șt progres social.

Corespunzător liniei trasate 
în Declarația din aprilie 1964, 
elaborată de partid în frunte 
cu tovarășul Gheorghiu-Dej, 
Romînia își bazează relațiile 
sale internaționale pe principii
le de neclintit ale respectării 
independenței și suveranității, 
ale egalității popoarelor, ale 
respectului reciproc și neames
tecului in treburile interne. 
Promovarea acestor principii, 
pe plan mondial, este o cerință 
a dezvoltării colaborării între 
popoare.

Scumpe tovarășe Gheorghiu,

Pentru toți tovarășii tăi de 
muncă și luptă, pentru toți cei 
care au muncit nemijlocit ală
turi de tine, pentru toți mem
brii partidului, pentru între
gul popor exemplul tău lumi
nos va fi un îndemn să dă
ruiască tot ce au mai bun 
partidului, poporului, patriei 
noastre dragi.

Vom cinsti memoria ta, dra
gă tovarășe Gheorghiu, întă
rind continuu unitatea și for
ța de luptă a partidului, unita
tea întregului popor în jurul 
partidului și al Comitetului 
său Central! Vom înzeci efor
turile și vom munci cu abne
gație pentru înfăptuirea nea
bătută a liniei generale a par- . 
ridului!

Vom închina întreaga noas
tră viață cauzei fericirii po
porului, ridicării patriei pe 
culmile socialismului și comu
nismului 1 Vom lupta cu și 
mai mare hotărîre pentru tri
umful cauzei păcii, prieteniei 
între popoare, a unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale 1

Adio, scump tovarăș și prie
ten ! Vom păstra în inimile 
noastre nestinsă amintirea vie
ții tale luminoase I

Partidul țj-a încredințat, to
varășe Gteccghfa. sarcâm de 
cea ntoî mare răspundere fa 
onducerea partidului și sta- 
tAă Muncind și faptfad cu 
fansga ta țaitepete și ener
gie nesecată le-ai indeptinât 
css cinste: ți-a: închinat în
treaga viată slujirii cu credin
ță a cauzei partidufai. fericirii 
peperufai. înfloririi patriei 
roistre Prin această activitate 
p roă de abnegație, țt-ai cîști- 
gat prețuirea unanimă. încre
derea și dragostea celor mai 
apropiau colaboratori ai tăi. a 
Coetitotutai Central, a partidu
lui. a întregului popor.

fa condițiile grele ale ilega- 
utăpî. fiind fa închisoare. 
Geeorghiu-Dej. împreună cu 
activul de bază din închisori 
șă din afară, a desfășurat o 
ntoncă intensă pentru organi
zarea și înfăptuirea insurec
ției armate din august 1944.

Răsturnarea dictaturii fas- 
t-ste a marcat începutul revo
luției populare, a deschis dru
mul cuceririi puterii de către 
poporal muncitor, care și-a 
faat soarta în propriile mîini 
«ă a trecut la făurirea vieții 
□oi, socialiste.

Partidul nostru s-a întărit 
fa lupta intransigentă împotri
va concepțiilor străine, a ele
mentelor oportuniste și frac- 
tioniste. O contribuție de cea 
mai mare importanță în acea- 
:ă luptă a adus-o Gheorghiu- 

Dej, care, cuhotărîrea și corn
ii: ivi tatea sa caracteristică; a 
apărat și militat pentru puri
tatea rîndurilor partidului, 
pmtru continua întărire a uni- 
rății sale.. . ,

fa cursul anilor, partidul a 
farmat și educat numeroase 
c îdre, devotate trup și suflet 
rauzei socialismului, comuniști 
: imbativi, bine pregătiți, în 
srare să conducă și să organi
zeze masele, să îndeplinească 
cu pricepere, în toate domenii
le. sarcinile ce li se încredin
țează.

De creșterea și călirea unor 
asemenea cadre s-a ocupat cu 
răbdare, principialitate și 
mare căldură omenească to- 

arășul Gheorghiu-Dej.
Comitetul Central, în frunte 

cu Gheorghiu-Dej, s-a preo- 
ipat permanent de îmbună

tățirea continuă a metodelor 
și stilului muncii de partid, 
fa activitatea tuturor orga
nelor de partid s-a statornicit 
principiul muncii colective.
Linia politică a partidului 
nostru, cele mai importante 
hotărâri și măsuri — care ex
primă fidel interesele vitale și

In această dureroasă clipă, tofi cetățenii patriei, cu ginduriie îndreptate spre partid, spre 
conducerea sa, se angajează să iacă zid de neclintit în jurul partidului, în jurul Comitetului 
său Central, să nu precupețească nici un efort pentru a îndeplini mărețul program al 

partidului f



Mesajul de condoleanțe al delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. P. Chineze
Cu prilejul încetării din viață a tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, delegația de partid și guvernamentală a R. P. 
Chineze a adresat următorul mesaj de condoleanțe :

„S-a despărțit pentru totdeauna de noi tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în persoana lui, poporul romîn a pierdut un 
conducător iubit, iar poporul chinez un prieten apropiat. 
Sîntem cuprinși de o adîncă durere. în numele Partidului Co
munist Chinez, al guvernului Republicii Populare Chineze și 
al poporului chinez, delegația chineză de partid și guvernamen
tală transmite poporului frate romîn profundele sale condo
leanțe.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este fiul credincios al 
poporului romîn. El și-a închinat întreaga sa energie cauzei 
revoluționare a poporului romîn. In cursul îndelungatei lupte 
revoluționare, el a dat dovadă de un remarcabil talent de con
ducător și de înalta calitate de a fi intransigent și neînduplecat. 
Sub conducerea sa, poporul romîn a înfăptuit glorioasa insurec
ție armată din 23 August, a răsturnat dominația reacționară in 
Romînia a fasciștilor germani și lacheilor lor, inaugurind o eră 

nouă în istoria Romîniei. Sub conducerea sa, poporul romîn a 
instaurat republica populară, a consolidat dictatura proletaria
tului și a pășit pe calea construcției socialiste. Sub conducerea 
sa, poporul romîn a perseverat în orientarea justă de industria
lizare socialistă, de cooperativizare a agriculturii și de dezvol
tare independentă și de sine stătătoare a economiei naționale și, 
înlăturînd fel de fel de greutăți și piedici, a transformat Romi- 
nia într-o țară socialistă înaintată. Realizările strălucite obți
nute de poporul romîn în revoluția socialistă și în construcția 
socialistă sînt indisolubil legate de numele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este un militant eminent 
al mișcării comuniste internaționale. El s-a opus cu hotărire 
șovinismului de mare putere, a susținut normele relațiilor reci
proce dintre partidele și țările frățești și a adus o importantă 
contribuție la apărarea unității lagărului socialist și a mișcării 
comuniste internaționale. Opunîndu-se politicii de agresiune și 
de război a imperialismului, el a dus o luptă activă pentru apă
rarea păcii mondiale și promovarea cauzei progresului omeni
rii. El a prețuit prietenia cu poporul chinez, aducînd o contri
buție remarcabilă la întărirea prieteniei și unității dintre parti
dele și țările noastre.

întreaga viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej este 
o viață de luptă, o viață revoluționară. încetarea sa din viață 
reprezintă o grea pierdere nu numai pentru poporul romîn, ci 
și pentru oamenii muncii din țările lagărului socialist și din 
lumea întreagă.

In acest moment greu, asigurăm poporul romîn că în lupta 
pentru apărarea unității lagărului socialist și a unității mișcă
rii comuniste internaționale, în lupta pentru pace în lumea în
treagă. democrație populară, eliberare națională și socialism, 
poporul chinez va sta întotdeauna alături de dv. Sîntem pro
fund convinși că, însuflețit de voința revoluționară și spiritul 
de luptă al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Partidul 
Muncitoresc Romîn și poporul romîn vor transforma cu sigu
ranță durerea lor în forță, își vor consolida unitatea, vor conti
nua să ducă o luptă susținută și vor păși din victorie în victorie 
pe calea construcției socialiste.

». Va trăi de-a pururi în memoria noastră tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej !".

23 martie 1965

EXCELENȚEI SALE DOMNULUI 
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
BUCUREȘTI

Am aflat cu profundă tristețe despre decesul Excelenței 
Sale, domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consi- 
liului de Stat al Republicii Populare Romîne. Poporul cambod
gian și eu însumi participăm la doliul care lovește poporul 
romîn prin pierderea marelui său conducător care acorda Cam- 
bodgiei stima și sprijinul său.

Vă rog, de asemenea, să transmiteți Consiliului de Stat. gu
vernului, familiei ilustrului dispărut expresia compasiunii noa
stre și condoleanțele noastre profunde.

NORODOM SIANUK 
Șeful statului cambodgian

EXCELENȚEI SALE 
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI
Am aflat cu consternare vestea încetării din viață a domnului 

Gheorghiu-Dej. Vă rog să binevoiți a accepta sincerele condo
leanțe ale poporului din Camerun și ale guvernului său, la care 
adaug condoleanțele mele cele mai profunde.

Rog, de asemenea, pe Excelența Voastră să transmită condo
leanțe familiei dispărutului.

înaltă considerație 
AHIDJO 

Președintele Republicii Camerun

EXCELENȚEI SALE 
ION GHEORGHE MAURER 

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Transmit Excelenței Voastre compasiunea mea cea mai pro
fundă cu prilejul încetării din viață a Excelentei sale Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat.

ASGEIR ASGEIRSSON 
Președintele Islandei

EXCELENȚEI SALE 
VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Am aflat de marea durere prin care trece guvernul și poporul 
romîn în legătură cu încetarea din viață a Excelenței Sale 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Rog pe Excelența Voastră să primească, în această împreju
rare, sentirpentele de compasiune ale poporului din Laos și cele 
mai profunde condoleanțe din partea mea.

SRI SAVANG VATTHANA 
Regele Laosului

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Profund afectat de încetarea din viață a marelui patriot și emi
nent om de stat care a fost Gheorghe Gheorghiu-Dej, vă prezint 
sincerele mele condoleanțe și vă rog să transmiteți poporului 
romîn prieten asigurarea profundei mele simpatii.

HABIB BIRGHIBA
Președintele Republicii Tunisiene

EXCELENȚEI SALE 
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

In legătură cu încetarea din viață a Excelenței Sale, domnul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat, vă 
trimit, în numele guvernului și poporului din Uruguay, ex
presia celor mai sincere și profunde condoleanțe.

WASHINGTON BELTRAN 
președinte al Consiliului Național 

al Guvernului Uruguayan

PRIMULUI VICEPREȘEDINTE 
AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

BUCUREȘTI

Primiți, vă rog, în numele meu, al guvernului și poporului 
ceylonez sincere condoleanțe cu ocazia tristă a încetării din 
viață a președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Guvernatorul general al Ceylonului

VICEPREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

In numele guvernului și poporului din Sierra Leone și in 
numele meu personal vă trimit dumneavoastră, guvernului și 
poporului romîn adinca mea simpatie în legătură cu încetarea 
din viață a președintelui Gheorghiu-Dej.

LIGHTFOOT BOSTON 
Guvernator general

EXCELENȚEI SALE 
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

In legătură cu trista Împrejurare a morțiî Excelenței Sale 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. adresez Excelentei Voastre și guver
nului romin sincere condoleanțe și sentimente de simpatie in 
numele guvernului imperial al Etiopiei și al meu personal

AKLILU HABTE WOLD

Addis Abeba

EXCELENȚEI SALE
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
BUCUREȘTI

Profund mișcați de vestea încetării din viață a președintelui 
Gheorghiu-Dej. rog pe Rxretența Voastră să bînevoiască a petei 
expresia condcleanțelor sincere ale guvernului din Luxemburg 
în legătură cu marele doliu care a lovit națiunea ramiră.

PIERRE WERNER 
Președinte al rnvernato: 

Ministru al afaeeriler strâiae

VICEPREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Vă rog să primiți cele mai sincere condoleanțe in Jegă*.u~î cu 
încetarea din viață a președintelui marii dv. repobbc- 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Guvernul și poporul meu transmit națiunii dummeavoasiră 
îndoliate, profunda simpatie și cea mai înaltă cocriderațîe.

ALBERT MARGAI

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși.
Cu vie emoție am aflat de moartea prematură a tovarășulu. 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R. si 
președintele Consiliului de Stat, și vă rugăm să primiți profun
dele noastre condoleanțe frățești.

Noi sîntem convinși că marea pierdere a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nu afectează numai pe muncitorii romini. ci 
toate forțele revoluționare și socialiste din lumea întreagă.

Fiu de muncitor, el însuși muncitor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a consacrat toată viața sa. cauzei juste a munci
torilor romini. Militant înflăcărat, el a adus o mare contribuție 
la lupta poporului romîn împotriva dictaturii fasciste și mai 
apoi la construcția P.M.R. După eliberarea Romîniei, in 
cursul celor 20 de ani, el a avut un rol hotărîtor în constru
irea societății socialiste, atît în conducerea P.M.R. cit și a Re
publicii Populare Romîne.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este, de asemenea, o mare 
figură a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. întru- 
cît personal a contribuit la dezvoltarea acestei mișcări, la întă
rirea unității și rîndurilor sale.

El a dat o înaltă apreciere mișcării de eliberare națională a 
popoarelor subjugate, parte integrantă a forțelor revoluționare 
și socialiste mondiale îndreptate împotriva imperialismului, 
pentru pace, independență națională și socialism.

Pentru toate acestea, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej va 
lăsa o amintire de neuitat nu numai în inimile muncitorilor 
romîni. pe care i-a slujit cu fidelitate și totală abnegație, ci și 
in inimile tuturor revoluționarilor din lumea întreagă, între 
care și cei din Algeria, hotărît angajați în revoluția socialistă, 
care au apreciat și continuă să aprecieze sprijinul poporului 
romîn.

In aceste triste împrejurări vă rugăm să credeți, dragi tova
răși, în sentimentele noastre frățești și în profunda noastră so
lidaritate.

LARBI BOUHALI

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,

Ne-a zguduit vestea încetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a dăruit întreaga sa 
viată luptei pentru cauza poporului romîn, a păcii, democra
ției și socialismului. Mai mult, el a contribuit în mare măsură 
la unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste interna
ționale.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost nu numai condu
cătorul poporului romîn, ci și unul dintre conducătorii de 
seamă ai mișcării comuniste internaționale. De aceea, moartea 
sa constitiRe o mare pierdere nu numai pentru poporul romîn, 
ci și pentru poporul birman, pentru toți oamenii muncii din 
lume.

C.C. al Partidului Comunist Birman exprimă condoleanțele 
sale profunde în legătură cu încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghiu-Dej și vă roagă să transmiteți condoleanțele noastre 
tuturor membrilor de partid și familiei sale îndoliate.

Comitetul Central
al Partidului Comunist din Birmania

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

BUCUREȘTI

Vă exprimăm condoleanțe frățești în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducător 
al poporului romîn și al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Comitetul Central al 
Partidului Comunist din 

Ceylon

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
împărtășim marea dv. durere cauzată de moartea prematură 

a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost un eminent con- 
ducătoi’ comunist, care și-a devotat întreaga sa viață interese
lor clasei muncitoare romîne și cauzei păcii și socialismului. în
cetarea sa din viață este o gravă pierdere pentru poporul ro
mîn și pentru mișcarea comunistă internațională.

Vă rugăm să primiți Sincerele noastre condoleanțe.

Comitetul Central al 
Partidului Comunist din 

Iordania

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

RUCUREȘTI

împărtășim durerea țării și partidului dv. pentru încetarea 
din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Direcțiunea Partidului Socialist Italian

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Stimați tovarăși,

Profund impresionați de încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, exprimăm partidului dv. condolean
țele noastre sincere pentru această pierdere grea care v-a lovit.

Sîntem convinși că opera de construire a socialismului în Ro- 
minia va fi continuată cu succes.

DOMINIQUE URBANY 
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist din Luxemburg

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

BUCUREȘTI

In numele comuniștilor mexicani, vă transmitem sincere con
doleanțe ir. legătură cu încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, eminent fiu al clasei muncitoare ro- 
mine și personalitate de seamă a mișcării comuniste interna
ționale.

Comitetul Central
al Partidului Comunist din Mexic

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

BUCUREȘTI

Pirijâjt Socsaâa; oez Nicaragua exprimă sertenentele sale 
T-aseșt de mft- .t. ia ieeâază ea încetarea din viată a tovară- 
«ha Gbeorgbe Gheoegh:a-De-

MANUEL PEREZ ESTRADA 
Secretar general

COMITETULUI CENTRAI
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

BUCUREȘTI

Dragi tovarășa

Comuniștii portughezi împărtășesc durerea poporului și co
muniștilor <£n Roaunia pentru încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gbeorghiu-Dej.

Exemplul vieții sale, dedicată ia înxregizoe cauzei fericirii po
porului său. sociali qrtuhii și păcii, va rămme viu in inima mun
citorilor și comuniștilor din toate țările.

Primiți, tovarăși, cele mai sincere și îndurerate condoleanțe 
din partea noastră

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Portugalia

ALVARO CUNHAL
Secretar general

al Partidului Comunist din Portugalia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Ne alăturăm doliului dv. în urma încetăm din viață a iu: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. conducătorul iubit al gloriosului dv. 
partid și al țării dv. socialiste. Realizările pe care el le-a obținui 
pentru progresul Romîniei pe calea soctetenului constituie un 

.simbol pentru partidul dv.
Cinstim memoria iui și exprimăm rnndniranțrlr noastre cele 

mai profunde și mai tovărășești.

GUS HALL
Secretar general al Partidului 

Comunist din S.U.A.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Comitetul Central al Partidului Comunist din Sudan transmite 
Comitetului Central al partidului dv., tuturor comuniștilor din 
Republica Populară RomîrtS și întregului popor romin profun
dele sale condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Moartea tovarășului Dej, eminent luptător pentru eliberarea 
poporului romîn și pentru construirea socialismului in Republica 
Populară Romină, a fost primită cu profundă mîhnire de comu
niștii sudanezi.

Vă rugăm să transmiteți condoleanțele noastre familiei sale.

Comitetul Central al Partidului Comunist din Sudan

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Cu ocazia încetării din viață a tovarășului Gheorghe Gheor

ghiu-Dej, vă exprimăm adinca noastră compasiune.

C. H. HERMANSSON
Președintele Partidului Comunist din Suedia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,

Cu adîncă emoție am aflat vestea încetării din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Romîne.

O dată cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej dispare una 
din cele mai eminente figuri ale revoluționarilor din anii dina
intea războiului, care au preluat curajos conducerea maselor 
poporului lor, pentru a se opune barbariei fasciste încă de la 
începuturile sale.

Poporul romin, care pînă în ultima clipă i-a acordat deplina 
sa încredere, i-a încredințat imediat după eliberare rolul de 
conducător în primul stat al muncitorilor și țăranilor din Ro
mînia.

Patrioții și democrații, întregul popor senegalez Partidul 
African al Independenței, împărtășesc durerea provocată de 
această dispariție și exprimă Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, poporului romîn și familiei regretatului 
tovarăș condoleanțele noastre cele mai profunde și solidaritatea 
noastră în legătură cu acest doliu greu.

Comitetul Central
al Partidului African al Independenței din Senegal

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Oamenii muncii, patrioții democrați din Siria, ca și frații lor 
din toate țările arabe, au aflat cu profundă durere despre 
moartea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu credincios 
al poporului romîn, prim-secretar al C.C. al P.M.R., eminent 
militant al mișcării comuniste internaționale.

Comitetul Central al Partidului Comunist din Siria și toți 
comuniștii sirieni exprimă Partidului Muncitoresc Romîn, 
clasei muncitoare și întregului popor romîn sincerele lor con
doleanțe frățești.

Comitetul Central
al Partidului Comunist din Siria 

secretar general
HALED BAGDAȘ

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
A RFPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Cu mare durere am aflat de încetarea din viață a președin
telui Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, veteran al 
luptei revoluționare, prieten apreciat al populației sud-vietna- 
meze. In numele populației și al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud trimitem guvernului, Marii Adunări Na
ționale. poporului romîn și familiei regretatului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej sincerele noastre condoleanțe.

Președintele Prezidiului Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

In legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, vă transmit, în numele militanților Mișcării 
populare pentru eliberarea Angolei (M.P.L.A.) și al poporului 
angolez, profunde condoleanțe.

AGOSTINO NETTO 
Președinte al M.P.L.A.

Prezentare de condoleanțe și depuneri 

de coroane de către delegații de stat 

și reprezentanți ai unor șefi de state
In cursul dimineții de 

miercuri, delegații de stat și 
reprezentanți personali ai u- 
nor șefi de state la funeralii 
au venit ia Palatul Consiliu
lui de Stat pentru a depune 
la catafalc coroane de flori, 
pentru a prezenta condolean
țe Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri in legătură 
cu încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Condoleanțele au fost primi
te de Alexandru Bîrlădeanu, 
Alexandru Drăghici, Ștefan 
Voitec. Avram Bunaciu și 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Au prezentat condoleanțe : 
delegația de stat a Iranului — 
reprezentantul personal al 
Majestății Sale Imperiale Șa- 
hinșahul Iranului, dr. Nasser 
Yeganeh, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru de stat, și Nasradin Mir- 
fakharai, director în Ministe
rul Afacerilor Externe ; dele
gația de stat din Franța — 
Jacques Marette, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, 
reprezentantul președintelui 
Franței, Jean Louis Pons, am
basadorul Franței în R.P. Ro- 
mînă, Emmanuel de Margerie, 
director adjunct în Ministerul

Afacerilor Externe, Didier 
Delfour, șeful de cabinet al 
ministrului poștelor și tele
comunicațiilor ; delegația de 
stat din Pakistan — general 
Sher Khan, ambasadorul Pa
kistanului în R.S.F. Iugo
slavia, reprezentantul perso
nal al președintelui și guver
nului Pakistanului; delegația 
de stat din Cambodgia — 
Huot Sam Ath, ambasadorul 
Cambodgiei in R.S.F. Iugo
slavia, reprezentantul șefului 
statului cambodgian ; delega
ția de stat a Indoneziei — a- 
miralu] R. Soebijakto, amba
sadorul Indoneziei în R.S.F. 
Iugoslavia, reprezentantul pre
ședintelui Republicii Indone
zia, și Wisnu, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Indone
ziei în R.P. Romînă ; Jose Ma
ria Alvarez de Toledo, amba
sadorul Argentinei în R. P. 
Romînă, reprezentantul pre
ședintelui Argentinei.

După ce au păstrat un mo
ment de reculegere la portre
tul îndoliat al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, re
prezentanții personali ai șefi
lor de state și membrii dele
gațiilor de stat au semnat în 
cartea de condoleanțe.

(Agerpres)
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Cuvintarea lui L. I. Brejnev
•

MOSCOVA 24 (Agerpres). — După cum anunță agenția 
TASS, în cadrul lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
Leonid Brejnev a rostit o cuvîntare consacrată memoriei lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

„Tovarăși, la 19 martie 1965, după o boală grea, a încetat din 
viață tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.

A încetat să bată inima eminentului activist de partid și om 
de stat al Romîniei, reprezentant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a parcurs calea grea, dar glorioasă, 
de luptător revoluționar, de comunist leninist, de patriot al 
țării sale și de internaționalist. întreaga sa viață este insepara
bilă de lupta eroicei clase muncitoare din Romînia pentru eli
berarea națională și socială a poporului său, pentru viitorul lui 
luminos.

De activitatea neobosită a tovarășului Gheorghiu-Dej stat 
legate indisolubil victoriile istorice ale poporului romîn în con
strucția socialistă. El a fost sufletul traducerii în viață a politi
cii partidului de industrializare socialistă, de cooperativizare a 
agriculturii, de înfăptuire a revoluției culturale în Romînia. 
în rezolvarea cu succes a acestor sarcini, el vedea mijlocul 
de nădejde pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a manifestat o grijă neobcsită*pen- 
tru întărirea Partidului Muncitoresc Romîn — avangarda mar- 
xist-leninistă a clasei muncitoare din Rominia. a legăturii lui 
cu masele de oameni ai muncii, văzînd în aceasta chezășia vic
toriilor lui.

Comuniștii din Uniunea Sovietică l-au cunoscut pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej ca luptător pentru unitatea ți rnr■inimi comu
nității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, ca luptător înflăcărat pentru pace.

Țin să vorbesc cu un sentiment deosebit de cald despre ’to
varășul Gheorghiu-Dej ca prieten credincios a! Uniunii So
vietice, al poporului sovietic. Mulți dintre noi l-am 
personal pe tovarășul Gheorghiu-Dej, l-am cunoscut incea- 
proape în decursul anilor lungi de luptă comună pentru vic
toria cauzei noastre comune.

Sîntem convinși că prietenia sovieto-romină. pr.=ien_a :ră- 
țească între Partidul Comunist al Uniunii Sovietice ți Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru care a luptat tovarășul Gheorsbe 
Gheorghiu-Dej și care corespunde intereselor vitale ale po
poarelor noastre, se va întări și adinei.

Tovarăși, propun ca, printr-un minut de reculegere. să cin
stim memoria lui Gheorghe Gheorghiu-De: prieten s tovarăș 
de luptă al nostru".

bernă la instituțiile, fabricile, 
întreprinderile și școlile din 
toate orașele și satele din 
țară. Reprezentanți ai minis
terelor. organizațiilor obștești 
precum și numeroși oameni ai 
muncii din Phenian au vizitat 
Ambasada R. P. Romîne pen
tru a-și exprima condoleanțe- 
le în legătură cu marea pier
dere suferită de poporul ro
mîn.

R. P. Ungară

BUDAPESTA 24. — Cores
pondentul Agerpres. A. Pop. 
transmite:

La 24 martie, ziua funera
liilor tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. clădirile insti
tuțiilor publice din R-P Un
gară au arborat drapele îndo
liate. în seara aceleiași zile, 
ziarul ..Ești Hirlaph pu
blică sub titlul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost condus 
cu multă pietate pe ultimul 
său drum", un reportaj des
pre tristul eveniment.

R. D. Germană

în numărul său viitor un ne
crolog al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, eminent om 
de stat, luptător pentru pace 
și înțelegere internațională.

Algeria

După minutul de reculegere. 
Plenara C.C. al P.C.U.S. și-a 
suspendat lucrările pe tot 
timpul funeraliilor. Pârtie :- 
panții la Plenara C.C. al 
P.C.U.S. au vizitat Ambasada 
Republicii Populare Romîne ș: 
au exprimat condoleanțe în
sărcinatului cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Romîne in 
U.R.S.S., Titus Sinu.

în ziua de 24 martie în în
treaga Uniune Sovietică au 
fost arborate drapelele îndo
liate. Postul de radio Moscova 
și-a întrerupt pentru un mi
nut emisiunea.

în sala Cotoanetar a Cărei 
Sindicatelor din Moscova a 
avut loc un miting de doSn 
la care au luat euvfnîul NJcc- 
lai Egoricev. pnm-recretar al 
Comitetului orășenesc Mosco
va al P.C.US. Evgheși Afa
nasenko. ministrul htvățâm_n- 
tului al R SPSR preșeâ ra
tele Asociației de pr.“'.en_e so- 
rieto-romine. Pfotr redtsee-.. 
vicepreședinte al Academi-a 
de Științe a UR.S5 membru 
al C.C. al P-C-UA. Atexe 
Viktorov, șeful unei brigăzi de 
lăcătuși de la Uzina de rul
menți din Moseova.

ALGER 24. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite :

Prin fața portretului îndo
liat al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. expus în in
cinta Ambasadei R. P. Romîne 
la Alger au trecut timp de cî- 
teva zile în șir oameni ai mun
cii elevi studenți, profesori, 
ziariști, funcționari de stat, 
deputați în Adunarea Națio
nală. oameni de toate virstele 
și profesiile. Au fost depuse 
imense coroane si buchete de 
flori la portretul cernit al ma
relui disoărut si s-a «ramat în 
cartea de condoleanțe.

Din însărcinarea președin
telui Ben Bella, la ambasadă 
a prezentat condoleanțe 
ăTBarek consilierul președin
ției republicii.

în registrul de condoleanțe 
3. Boumaza. ministrul indus
triei și energiei a scris : _Mă 
tsociez sincer durerii popora
ni rom hi pentru pierderea 
jrea pe care a suferit-o*.

basada R.P. Romîne din Lon
dra a primit numeroase vizite 
de condoleanțe din partea ofi
cialităților britanice și a 
corpului diplomatic acreditat 
la Londra, care au exprimat 
condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovară
șului Gheorghiu-Dej. Pe 
adresa ambasadei au sosit 
multe telegrame și scri
sori, printre care unele tri
mise de cetățeni britanici care 
ne-au vizitat țara și care și-au 
exprimat simțămintele lor 
de compasiune pentru pier
derea suferită de poporul ro
mîn. Miercuri, pe adresa am
basadei a venit o scrisoare de 
condoleanțe trimisă de Sir 
Alec Douglas-Home, liderul 
Partidului conservator, fost 
prim-ministru al Marii Bri
tanii.

La Ambasada R.P. Romîne 
a avut loc miercuri un mi
ting de doliu.

Elveția

S.U.A.

GENEVA 24 — Corespon
dentul Agerpres. Hy Liman, 
transmite :

La Palatul Națiunilor, dra
pelul ONU. a fost cobori: in 
bernă. La Sesiunea Comisiei 
drepturilor orrmhri. președin
tele a evocat personalitatea 
tovazășutaî Gheorghe Gheor- 
gmu-Dej. după care detegatii 
au păstrat un mamer.t de tă
cere in —j-mooa defunctului

WASHINGTON 34 (Ager- 
peesL — Ia legătură eu înce
tare» ări riată a președm te
tei C—Tute de Stat al RJ».

Mr frnaflg fturiruaraet aâ De-

Marii Adunări
Naționale

Tovarășul Chivu Stoica ales președinte
al Consiliului de Stat al R. P. Romîne

: om dec reo-

La Palatul Marii Adu
nări Naționale a avut loc 
miercuri după-amiază se
siunea Marii Adunări Na
ționale

în loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer. Gheorghe 
Apostol. Alexandru Bîrlă- 
deanu. Emil Bodnaraș. Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș. Du
mitru Coliu. Leonte Răutu, 
Leontin Sălaj an. Mihai Da- 
lea, Paul Niculescu-Mizil,- 
Die Verdeț, Petre Blajovici, 
Gheoighe Gartor. Marin. 
Gheorghe Râdoi. Gogu Ră- 

' dulescu.
Apariția in sală a condu

cătorilor partidului și sta
tului a fost intimpinată de 
către oeputato si invitații 
la sestufie cu aplauze pu
ternice

în loja dm sringa se aflau 
Avram Bynariu. vicepreșe- 
isoe al Ccesfmhă de Stat. 
Grj^ee Gra—Jru. secreta- 
rcl Cnraf-aigi de Stat. $i 
ssemwri fawWc de Stat.

La sesmae aa pa_txtpat 
deleg*tiDe de partid s de 
scat em tirtle socâahste. re- 
praesmasto șr^tor de sute 
și r-ve» driegațu ale 
parbdetae cragg»ă8e și mun- 
ctoreșri frășeg'. care au
parry.:a: la funeraluje hu 
Gteeocțrie Ghecrgutu-De;

Ywaeăci ft ■punt as 
trecut m-a- citata ore. de 
căBÂ Ixprrasă es izazegulR. P. Chineză

PEKIN 24 (Agerpres). — La 
24 martie, toate instituțiile și 
întreprinderile de stat din 
R.P. Chineză, în școli și în 
piețe, precum și Ia sediile or
ganelor de partid și organiza
țiilor obștești au fost arborate 
drapele în berna. Ziarele din 
Pekin au continuat să publice 
materiale despre marele doliu 
al poporului romîn și despre 
hotărîrea comună a C.C. al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Romîne pri
vind măsurile pentru eterni
zarea memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Posturile de radio au trans
mis știri în legătură cu fune
raliile tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Posturile de 
televiziune au redat imagini 
de la prezentarea de condole
anțe de către conducătorii de 
partid șî de stat ai R. P. Chi
neze, și de către oamenii mun
cii din Pekin Ia Ambasada Re
publicii Populare Romine din 
Pekin.

au transmis nrjricâ de do£zs si 
au informat asupra desSist-- 
rârii funeraBSor.

Miercuri, nua funerakiter 
tovarășului Gheorghe Gfeecc- 
ghiu-Dej. a fost zi de «teftF 1b 
întreaga Bulgarie La sediul 
C.C, aJ.P.CJJ, prezidiului Adu
nării Populare. Consiliului de 
Miniștri, Consiliului Național 
al Frontului Patriei, la sediile 
ministerelor, instituțiilor cen
trale. organizațiilor de masă 
au fost arborate drapele cer
nite. La Combinatul sderur- 
gic Kremikovți $1 ța alte în
treprinderi din țară au avut 
loc adunări de doliu pentru 
omagierea memoriei tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Spectacolele de teatru, cine
matograf și manifestările spor
tive au fost suspendate in tot 
cursul zilei de miercuri.

ari Agarpre*. AL Gtoecr^u-

ponaluLa de de ta
a-n-A-r^ —.jy-c ic sala Pl
iatului R. P. Teâe-
spectatcru frascec «a puri- 
mimări ȘErsrite zesSrsne de

R. S. F. Iugoslavia

Mrepr^». O Pauer TuuawiQr
Krra-. ttmrwtti pt 3ao-

Evaeriri perwira;nara na- 
restat ' V. trusssrin

R. P. Polonă

VARȘOVIA 24. — Cores
pondentul Agerpres, Gh. 
Gheorghiță, transmite:

Posturile de radio poloneze 
au informat în emisiunile lor 
despre desfășurarea funeralii
lor, evocînd momente din via
ța și lupta marelui dispărut.

împărtășind marea durere a 
poporului romîn, și ca un ul
tim omagiu adus tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
dimineața zilei de 24 martie — 
ziua funeraliilor naționale — 
pe clădirile instituțiilor cen
trale din R. P. Polonă au fost 
arborate în bernă drapelele de 
stat.

Participarea poporului polo
nez la durerea poporului ro
mîn a fost oglindită și de pe
lerinajul care a durat trei zile, 
prin fața portretului îndoliat 
al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, expus în sala 
centrală a Ambasadei R. P. 
Romîne, unde conducători de 
partid și de stat ai R. P. Po
lone, membri ai guvernului, 
reprezentanți ai vieții politice, 
sociale și culturale, veterani 
ai mișcării muncitorești polo
neze, delegații de tineret, de
legații ale oamenilor muncii 
din uzine, fabrici și instituții, 
numeroși cetățeni au exprimat 
condoleanțe și adînca lor 
compasiune.

BELGRAD 24 'Agerpres'- — 
In ziua de 24 martie, in ca

pitala R_S.F. Iugtslavia șă te 
celelalte orașe au foet arbo
rate în beznă drașateăe de 
partid și de stat. La BMBiSre- 
tările publice s-au păstrat 
momente de reculegere, cm- 
stindu-se memoria tovarășohri 
Gheorghe Ghecrgnru-Dej. Ac 
fost suspendate manifestările 
cu caracter distractiv. Postu
rile de radio și televiziune au 
transmis programe speciale de 
doliu. Postul de radio Bel
grad a consacrat • rrrusrune 
de 20 minute memoriei tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

R. S. Cehoslovacă

PRAGA 24. — Corespon
dentul Agerpres. AL Liță. 
transmite: La 24 martie, 
ziua funeraliilor tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. in 
capitala R. S. Cehoslovace pe 
clădirea Hradului (reședința 
președintelui republicii) ale 
ministerelor și instituțiilor 
centrale au fost arborate dra
pelele în bernă.

La ambasada R. P. Romîne 
din Praga a continuat să so
sească un șuvoi de mesaje de 
condoleanțe din partea oame
nilor muncii din Cehoslovacia. 
„Oamenii muncii din între
prinderea noastră — se spune 
în telegrama colectivului uzi
nelor „Vitezny" din Ostrava 
— vor păstra neștearsă amin
tirea acestui revoluționar și 
om de stat care a avut o con
tribuție însemnată la trans
formarea revoluționară a lu
mii postbelice".

R. P. Bulgaria

SOFIA 24. — Coresponden
tul Agerpres, C. Linte, trans
mite :

Posturile de radio bulgare

R, P. D. Coreeană

PHENIAN 24 (Agerpres). — 
Ziua de 24 martie a fost zi 
de doliu în R.P.D. Coreeană. 
Au fost arborate drapele în

tățL

șofer din Paris in virssă de 
44 de ani. a venit la Axnbreada 
R. P- Romîne pentru a adore 
an omagiu celui pe care l-a 
curcson cu aproape 3» de ari 
in urmă la Paris.

_Am fost «eterul hri ia Con
ferința pentru pace dm 1M7 
de la Pală tul Luxemburg, 
spunea emoționai Jean Pois
son. L-am condus de multe 
ori prin capitala noastră. Păs
trez despre el amintiri de 
neuitat. M-a impresionat per
sonalitatea lui puternică. 
Era un om cu idei ge
neroase. cu voință, cu un 
caracter ferm. Lucra foarte 
mult ptaă noaptea tirziu. dar 
era foarte punctuaL Știu că a 
început viața sa prodigioasă 
ca feroviar, că a luptat din 
greu. Moartea lui înseamnă o 
mare pierdere".

PARIS 24 (Agerpres). — In 
ședința de colegiu a Secreta
riatului Organizației Națiuni
lor Unite pentru educație, ști
ință și cultură (UJ4.E.S.C.O.), 
directorul general adjunct al 
U.N.E.S.C.O., Malcom Adi- 
seshiah, a evocat, la 24 
martie, memoria președin
telui Consiliului de Stat 
al eR. P. Rdtaîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Cei prezenți 
au păstrat un moment de re
culegere. S-a hotărît ca pu
blicația centrală „Chronique 
de l’U.N.E.S.C.O.“ să publice

Feesaex a spre -.
. Goacegrisr-De; »-a fctfirac 
rimează acfiRtBtae șt 
tas stea

.Uana*. jCamer» driHa

R. P Bareiue

Ni

pmnx dte partea Mar» Geoc- 
ge E&escu • semsaare ta care 

fcă. i a torului ișa ex-
prireă regretul petitru îrwta— 
rea dta viață a marelui om de 
-tai și patriot romin Gheorghe 
Gheccghru-Dej.

toate partite Italiei. Ars fort 
ta țara dr. scrie Aido Moe- 

ttaoa-Lrroroo. și am putut să 
văd personal cit de pevfuud 
l-a iubit și l-a stimat între
gul popor pe președintele 
Gbeorgfato-De;

O altă scrisoare semnată 
Cârmite Pisoru din Trento- 
VLali Trieste: Jfa am destule 
cuvinte ca să pot exprima 
admirația mea pentru acest 
mare om care și-a dăruit în
treaga viață păcii și progre
sului economic și social al ță
rii sale. Rominia a pierdut un 
mare conducător și întreaga 
lume a pierdut un mare om. 
. cu nelimitate capacități crea
toare*.

Anglia

LONDRA 24. — Corespon
dentul Agerpres. L. Rodescu, 
transmite :

In aceste zile de doliu, Am

Argentina

BUENOS AIRES 24 (Ager
pres). — La 24 martie, in ziua 
funeraliilor președintelui Con- 

Leului de Stat al R. P. Ro
mine. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. in Argentina a fost de- 
-retatâ zi de doliu național 
Drapelul național argentinian 
a fost arborat în bernă pe 
toate edificiile publice din țară 
îi în unitățile armatei de us
cat, aeriene și maritime.

Ministrul afacerilor externa, 
dr. Miguel Angel Zavala Or
tiz, a prezentat ambasadorului 
R. P. Romîne condoleanțe în 
numele președintelui Argenti
nei, Arturo Ria și al guver
nului argentinian.

Austria

VIENA 24 (Agerpres). — în 
semn de omagiu pentru me
moria tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pe clădirile 
cancelariei federale a Austriei, 
parlamentului, ministerului de 
externe, precum și a nume
roase oficii diplomatice și a 
sediului Agenției internaționa
le pentru energie atomică, au 
fost arborate drapele în bernă.

Funeraliile tovarășului Gheorghiu-Dej pe ecranele 

televiziunii din numeroase țări

Telespectatorii din țările socialiste au urmărit miercuri, cu 
adîncă emoție, funeraliile tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Prin intermediul Interviziunii a fost transmisă întreaga 
desfășurare a funeraliilor în Uniunea Sovietică, R. P. Bul
garia, R. P. Polonă și R. P. Ungară.

La posturile de televiziune din Iugoslavia, în cadrul unei 
emisiuni speciale, s-au prezentat imagini de la funeralii. De 
asemenea, au prezentat imagini de la funeralii posturile de 
televiziune din R. S. Cehoslovacă și R. D. Germană.

în Franța, Elveția, R. F. Germană, Italia și alte țări postu
rile de televiziune au redat aspecte de la mitingul de doliu 
și cortegiului funebru.

(Agerpres)

Gteeoerasa-Dej. inflâcâra- 
tal șț inteiepriii : iadocâtc-r 
ai pertiduhn și statahri no
stru.

I
 Pătruns de o neclintită 

Încredere ia forțele crea
toare aSe r lase? muncitoare.

I
ale poperuhu: rosr.'n eu ne
strămutată fidelitate față de

Gheorghiu-Dej ș»-a închinat 
întreaga sa viață, docoti- 

ea sa pasmne revoluțio
nară- cauzei dezvoltării și 
propășirii țării, bunăstării 
□oporaiui. idealurilor mărețe 
ale socialismului și păcii.

El nu a cunoscut satisfac
ție mai deplină decît dărui
rea inepuizabilei sale ener
gii. fericirii celor ce mun
cesc, luptei pentru elibera
rea oamenilor muncii de ex
ploatare și asuprire, pentru 
făurirea și consolidarea pu
terii populare, pentru asi
gurarea izbînzii definitive a

socialismului în patria noa
stră.

Militant de seamă al miș
cării comuniste și muncito
rești, neobosit luptător pen
tru triumful păcii și cola
borării internaționale, tova
rășul Gheorghiu-Dej s-a bu
curat de profundă stimă și 
prețuire în întreaga lume.

De la prima sa legislatu
ră, Marea Adunare Națio
nală l-a avut permanent în 
rîndurile sale pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej.

îndeplinind sarcinile de 
mare răspundere încredin
țate de partid, mandatul pe 
care i l-a acordat poporul 
în înalta demnitate de pre
ședinte al Consiliului de 
Stat al- Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și-a vădit 
din plin calitățile sale de 
eminent om de stat, consti
tuind pentru noi toți un 
admirabil exemplu de pa
triotism. de slujire cu cre
dință neabătută a interese
lor fundamentale ale po
porului.

Ne-au rămas adine înti
părite in conștiință și ne 
vor fi permanentă călăuză 
ultimeie sale cuvinte înflă
cărate dm scrisoarea pe care 
a adresat-o Marii Adunări 
Naționale, cu o zi înainte 
de încetarea sa din viață. 
Irfăpiuutd îndemnurile sale, 
ne vom înzeci eforturile 
psitxu tradnaerea în viață 
i poiîticxi lum moașe a Par- 
txtuiui Muncitoresc Romin.

Cea sai înaltă expresie 
a czssrim. pe care i-o aduce 
întregul nostru popor, este 
hotărirea nesoămutată de 
a munci și lupta, strins unit 
in jurul partidului, al Co- 
miteîu.. — său Centrai, pen- 
tru înălțarea patnei pe noi 
culmi ale civilizației și prtH 
greșului pentru biruința 
cauzei socialismului și păcii.

Muncind și luptînd, așa 
cum a muncit și a luptat 
tovarășul Gheorghiu, devo
tați trup și suflet partidu
lui. clasei muncitoare, pa
triei noastre socialiste, vom 
face din profunda durere, 
ce ne stăpinește, forță însu- 
flețitoare de noi și noi rea
lizări.

In paginile de aur ale is
toriei poporului nostru, nu
mele său va străluci de-a 
pururi, iar faptele și gîndi- 
rea lui vor fi mereu un pu
ternic exemplu pentru ge
nerațiile de azi și de mîine.

Neștearsă va rămîne în 
inimile noastre amintirea 
celui ce a fost conducătorul 
iubit al partidului și poporu
lui, tovarășul Gheorghiu- 
Dej.

Tn memoria scumpului 
nostru tovarăș Gheorghiu-

Dej să păstrăm un moment 
de reculegere.

Asistența a păstrat un 
moment de reculegere în 
memoria marelui dispărut.

Președintele Marii Adu
nări Naționale a salutat a- 
poi călduros prezența la se
siune a oaspeților de peste 
hotare.

Marea Adunare Naționa
lă a aprobat apoi ordinea 
de zi a sesiunii :

Alegerea președintelui 
Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., 
în numele C.C. al P.M.R. a 
propus drept candidat pen
tru funcția de președinte al 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne 
pe tovarășul Chivu Stoica.

Propunerea a fost primită 
cu puternice aplauze.

Prin vot secret, Marea 
Adunare Națională a ales 
pe tovarășul Chivu Stoica 
ca președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Popu
lare Romîne.

La anunțarea rezultatului 
votului, întreaga sală a a- 
plaudat îndelung.

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele Consiliului de 
Stat tovarășul Chivu Stoica.

Tavarăși.
Femuteți-mi să vă mulțu- 

«»esc pentru cinstea ce 
nu-*ți făcat-e. meredințîn- 
O-tni iuncții de președinte 
«1 CwuuliulHi de Stat, și să 
vă asigur că nu-mi voi cruța 
terțele pentru a îndreptăți 
încrederea pe care mi-ați 
aeordat-«.

Sîntem eu toții sub impresia 
srelei pierderi suferite de po
porul nostru prin încetarea 
din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. ale 
cărui excepționale însușiri de 
conducător al partidului și 
poporului nostru s-au mani
festat din plin în exercitarea 
funcției de președinte al Con
siliului de Stat, ca și in toate 
celelalte domenii ale multila
teralei sale activități.

Golul lăsat prin dispariția 
lui din mijlocul nostru să-l 
împlinim muncind, strins u- 
niți în jurul partidului. cu 
energia, abnegația și devota
mentul a căror pildă strălu
cită ne-a dat-o, punîndu-ne 
întreaga putere de muncă în 
slujba înfloririi patriei, a fă
uririi viitorului ei fericit, a 
cauzei socialismului și păcii.

★
Sesiunea Marii Adunări 

Naționale a luat sfîrșit.
(Agerpres)

Dineu oferit de Comitetul Central

al P. M. R., Consiliul de Stat

și Consiliul de Miniștri ale R. P. Romîne
Miercuri seara, Comitetul 

Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Populare Ro
mîne, au oferit un dineu în 
Palatul Consiliului de Miniș
tri.

Au luat parte tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Le
ontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Petre Bla
jovici, Gheorghe Gaston Ma
rin, Gheorghe Rădoi, Gogu 
Rădulescu și Corneliu Mănes-

cu, ministrul afacerilor exter
ne, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
Guvernului.

Au participat delegațiile de 
partid și de stat din țările so
cialiste, reprezentanții șefilor 
de state și guverne, delegații 
ale partidelor comuniste și 
muncitorești frățești, care au 
luat parte la funeraliile lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, prim-secretar al C.C. .al 
P.M.R., a rostit un toast în 
care a exprimat în numele 
C. C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale R.P. Romîne 
sincere mulțumiri tuturor 
partidelor frățești, conduceri
lor de partide și de state din

țările socialiste, conducători
lor de state și guvernelor care, 
prin delegațiile trimise, au ți
nut să ia parte Ia doliul nos
tru pentru marea pierdere 
suferită de partidul și de 
poporul romîn, prin încetarea 
din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în toast au fost totodată 
exprimate mulțumiri pentru 
mesajele de condoleanțe tri
mise partidului și guvernului 
R.P. Romîne, subliniindu-se 
că în toate acestea vedem o 
manifestare de prietenie față 
de poporul romîn, față de 
Republica Populară Romînă, 
o expresie a cinstirii memori
ei marelui dispărut.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Vizita tovarășului Todor Jivkov

la C. C. al P. M. R.
în ziua de 24 martie a.c., 

tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, șe
ful delegației de partid și de 
stat a R. P. Bulgaria, a făcut 
o vizită la C.C. al P.M.R.

Tovarășul Todor Jivkov a 
fost primit de tovarășii Ni
colae Ceaușescu, prim-secre
tar al C.C. al P.M.R., Chivu 
Stoica, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., se
cretar al C.C. al P.M.R., pre

ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, și Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, care au 
avut cu el o convorbire prie
tenească.
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Tinărul Viorel Stoian și tovarășul său de muncă, strungarul Constantin Goian, controlind 
calitatea iiletului arborelui conducător de la unul din strungurile fabricate de colectivul Uzi

nei de strunguri Arad
Foto : O. PLECAN

Problema cipriotă
PE SCURT

X£W
11 H

Rn nou act agresiv al S.R/L

LA SEMANAT,
VITEZĂ SPORITĂ

de îmi
Mecanizatorii și țăranii coo

peratori din raionul Ploiești 
au început munca în cîmp 
cu cîteva zile mai devreme 
decît în primăvara trecută. 
Cei 10 tineri tractoriști din 
brigada lui Vasile Dima de la 
S.M.T. Bărcănești lucrează 
încă de acum două săptămîni 
pe ogoarele cooperativei agri
cole din Tîrgșoru Vechi. După 
ce au executat arături pe 100 
de hectare rămase din toam
nă, au început însămînțările 
din epoca I. împreună cu 
inginerul agronom Nicolae E- 
nescu, au cercetat tarlalele și 
temperatura solului. Apoi ma
șinile au fost repartizate la 
diferite lucrări. Cu 5 tractoare 
s-a trecut la pregătirea tere
nului, iar cu 4 la însămînța- 
rea mazărei și plantelor fura
jere. Un tractor execută gră- 
patul pe cele 560 de hectare 
cu grîu. Această lucrare a în
ceput după ce au fost împrăș
tiate pe întreaga suprafață 16 
tone de îngrășăminte chimice. 
La toate punctele de lucru cei 
12 tineri conductori de atelaje 
recomandați de organizația 
U.T.M., aduc sămînța la timp. 
Alți 4 lucrează pe semănă
tori. Buna organizare a muncii 
a făcut ca pînă acum să se în- 
sămînțeze 90 de hectare, din 
cele 162 planificate pentru e- 
poca I. Peste două zile, me
canizatorii vor trece la pregă
tirea patului germinativ pen
tru însămînțarea celor 438 
de hectare cu porumb. Ei 
vor să termine semănatul po
rumbului la fel ca și în a- 
nul trecut, în numai 6 zile, 
față de 10 planificate. Scurta
rea timpului de lucru e im
pusă de necesitatea menținerii 
apei în sol. Cele 4 zile cîști- 
gate anul precedent au contri
buit la obținerea unui spor de 
600 kg la hectar față de anul 
1963 cînd însămînțarea s-a 
prelungit 12 zile.

Cu aceeși hotărîre de a în
cadra însămînțările în epoca 
optimă lucrează mecanizatorii 
și în cooperativele agricole de 
producție Dumbrava, Vlădeni, 
Băltița, Sirna și altele. La Ari
cești Rahtivani tractoriștii din 
brigada nr. 1 de la S.M.T. 
Buda au însămînțat pînă a- 
cum cu culturi furajere și 
floarea-soarelui peste 150 de 
hectare din cele 206 panifica- 
te. Viteza de lucru planificată 
e depășită zilnic cu 5—7 hec
tare.

Pînă acum, din cele 6 284 de 
hectare planificate în acest ra
ion pentru culturi din epoca 
întîi, au fost însămînțate peste 
1200 de hectare, cu aproape 
jumătate mai mult decît se 
semănase în perioada respec
tivă a anului trecut. Aceasta 
se datorește bunei organizări 
a muncii în fiecare unitate și 
faptului că parcul de mașini 
s-a îmbogățit cu 32 de trac
toare noi, semănători și alte 
mașini. Perioada însămînțări- 
lor din prima epocă va fi ast
fel scurtată cu cel puțin 5 zile, 
după care va începe pregătirea 
terenului pentru însămînțatul 
celor 18 000 de hectare cu po
rumb. Acestei lucrări i se va 
da o atenție deosebită. Toată 
sămînța a fost asigurată, s-au 
procurat discurile pentru se
mănători și s-au repartizat la 
brigăzi, în funcție de numărul 
de semănători și calibrele se
minței. Epoca optimă este 
10—20 aprilie. Dacă solul va 
avea mai curînd temperatura 
de 8 grade, cu tendințe de 
creștere, semănatul va începe 
mai devreme. Unde anul tre
cut s-a procedat așa, fiecare 
i cîștigată a adus sporuri în- 

mnate de boabe. De aceea

mînțările în epoca întîi încă 
de la data de 17 martie. Mun
ca bine organizată atît la lu
crările de pregătire a terenu
lui cît și la transportul se
mințelor de la magazii la 
cîmp, hotărîrea mecanizatori
lor și a țăranilor cooperatori 
de a-și spori eforturile pentru 
ca toate lucrările să fie înca
drate în epoca optimă și să 
corespundă recomandărilor a- 
grotehnicii, au dat roade bune. 
Mecanizatorii și minuitorii de 
pe semănători au reușit ca pe 
tarlalele zvîntate să însămin- 
țeze, în condiții agrotehnice 
corespunzătoare și cu o viteză 
zilnică sporită, primele supra
fețe destinate culturilor fura
jere. Astfel, în cele 4—5 zile 
bune de lucru care au trecut 
au fost însămînțate peste 
2 230 hectare cu mazăre, orz, 
ovăz, borceag și măzăriche. 
Paralel cu aceasta au mai fost 
pregătite pentru însămînțările 
din epoca imediat următoare 
peste 3 800 hectare și grăpate 
1 750 hectare cu culturi din 
toamnă. Pe suprafața de 5 330 
hectare s-au aplicat importan
te cantități de îngrășăminte a- 
zotoase, conform ciclului sta
bilit pentru îngrășarea fazială 
a culturii griului.

Mai avansate în efectuarea 
acestor lucrări sînt cooperati
vele agricole de producție din 
comunele: Gherăseni, Padi
na, Pogoanele, Udați, Găvă- 
nești, Izvorul Dulce, Blăjani 
și Bentu, care au depășit cu 
8—10 hectare viteza zilnică 
planificată.

N. BARBU 
I. TEOHARIDE

lanizatorii s-au angajat să 
ine această lucrare în 8

. în loc de 10 cît este 
azut.

★
Membrii cooperativelor 

gricole de producție din

pre-

a-
ra-

ionul Buzău, împreună cu me
canizatorii, au început însă

Țiței peste plan
In ultimii ani, secția a IV-a ex

tracție a schelei Țicleni, regiunea 
Oltenia, a obținut însemnate can
tități de țiței peste sarcina de 
plan, clasîndu-se printre secțiile 
fruntașe ale schelei.

Și în lunile ianuarie, februarie

NICOSIA. — Guvernul ci
priot a dat miercuri puhiicî- 
tății un comunica: oficial in 
care anunță că acceptă înlo
cuirea Ia sfirșitui acestei hm- 
a unei părți a contingentul^: 
ture aflat in insulă In comu
nicat se arată că președintele 
Makarios l-a informa: pe re
prezentantul special al secre
tarului general al O3J.U. in 
Cipru, Carlos Bemardes. des
pre acest consimțămînt.

Agenția UJ*1 apreciază că 
hotărîrea guvernului ap net 
contribuie la prevenirea iz
bucnirii unei noi crize in 
insulă.

în legătură cu vizita la Ni
cosia a ministrului Apărări: al 
Greciei. Garufalias, -iar»:’ 
atenian _Eleftheria*. care re
flectă in general vederile gu
vernului grec, informează că 
.^-a realizat un acord com
plet" privind căile reakzării 
unei destinderi a tensiuni: din 
Cipru. în această ordine de 
idei, ziarul prec-zcază că este

vorba ..despre o destindere 
progresivă menită să deschidă 
calea unor eventuale negocieri 
in vederea obținerii de soluții 
in actuala situație Bin in oi li* 
negocieri care ar urma. pro
babil să se angajeze prin in
termediul mediatorului ONU. 
în Cipru sau pe căi diploma - 
tice.

K. — Reprezentanta 
embre ale O.N.U. cu 

ta sediul Organiza- 
lor Unite din New 

York, dezbaterile prrvind elabora
rea pmiectultd ordinei de zi a 
sesiunii inaugaraie a Couutetului 
pentru ccsserț ți dezvoltare, care 
va cvec tac -n- viitocre.

Comitetul pentru comerț și dez- 
vollcre a tost creai in decembrie 
196# ca ergea permanent al Con- 
iertatei \cuuni~c: Unite pentru 
coaserț ți dezvoltare de la 
ve ți este a.'cdtai: din

Gene-
55 de

mar-BELGRAD. — La 24 
tie. Iasip Broz Tito. președin
tele R^F Iugoslavia, l-a 
primit pe Josef Klaus, cance
lar federal însărcinat cu func
țiile președintelu: federal al 
Republicii Austria. Agenția 
Taniug. relatează că a avut loc 
un schimb de păreri cu pri
vire ia relațiile dintre cele 
două țări și la probleme inter
naționale actuale.

și în prima jumătate a lunii martie
a.c., colectivul acestei secții a ex
tras cu 453 tone de țiței zi; ntu.: 
decît avea planificat. Acest soc- 
ces se datorește faptului că brigȘ-

tindu-se in acest fel pierderile ce 
producție.

zile de intervenții execută opera
țiile la sonde cu multă rapiditate 
și de cea mai bună calitate e~-

tu! de cost ce 36 001 lei.
La dobândirea acestor :e--lu.tc.

o mare coetribct-e si-ec adss-o 
și tinerii de la parcul sr. 20. «z»-. 
dus de Pastazi DcreL care xa-șî 
precupețește Bici «3 e&rt pentru 
ca parcul pe care-! ccocuce să Se 
in fiecare luai frrr-.tas ia întrece
rea socialistă și al cărui ezeapJu 
este urmat și de colectivul parcu
lui nr. 13. condus tot de un tiaâr. 
activ și priceput. Cb '.br- Con
stantin.

Petroliști cum sint ccezizniștJ 
Tideanu Ioc. Mălăeiea Ioc. Tuna
rii Ioc. Mircea Gr.gere și Cărunta 
Ioc — operaloci principali de parc. 
LXm;tm Gn-ecrcăe și Sprinceană 
Coestantm — scodoă șefi la bri
găzile de intervenție, precum și 
ntemiștii Bănățeanu Cor,.*.-*.- 
Stăiculescu Grigore — operatori 
de parc și mulți alții, sint mîndria 
noastră.

Colectivul secției a IV-a extrac
ție, condus de comunistul Nicules- 
cu Constantin, avînd sprijinul 
continuu și eficient al organizației 
de partid, este hotărit ca prin rea
lizarea unei producții ritmice să 
realizeze și chiar să depășească 
angajamentul luat pentru anul 
1965.

GHEORGHE LUPU 
secția a IV-a extracție — 

schela Țicleni

CINEMATOGRAFE
Pădurea spînzuraților — 

cinemascop (ambele serii) : 
Patria (10; 13,30; 17; 20,30), 
București (9,30; 13; 16,30;
20). Tovarășii : Republica 
(9,45; 12,15; 15,45; 18,15; 20,45). 
Spărgătorul — cinemascop : 
Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grivița (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), To
mis (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45). Djura — cinema
scop ; Carpați (10; 12,15; 16;
18,15; 20,30), Festival (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21).
Soții în oraș: Capitol (9,15; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15).
Mă iubește, nu mă iubește : 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Era noapte la Roma
(ambele serii) : Central (10 ; 
13; 16; 19). Legea și forța :
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 21), Excelsior (10;
12,15; 14,30; 16,30; T8.45; 21),
Flacăra (14,30; 16.30; 18,30 :
20.30) , Modern (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Musafiri ciu- 
dați pe muntele de gheață : 
Union (15,30; 18; 20,30). 4 000 
de trepte spre cer — Temelii 
de oțel — Prefață la un poem 
— Pretutindeni muncesc oa
meni — Inaugurarea lucrări
lor de construcție a sistemu
lui hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier : Timpuri 
Noi (10—15,15 în continuare : 
17; 18,45; 20,45). Omul din fo
tografie : Doina (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Tudor : cine
mascop (ambele serii): Giu- 
lești (10; 14; 18). Roșu și ne
gru (ambele serii) : înfrățirea 
între popoare (10,30; 16; 19,45). 
O stea cade din cer — cine-

TELEV
JOI 25 MARTIE

Orele 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,10 — Emisiunea 
pentru tineretul școlar ' 
Vreau să știu : „Ce este auto
matizarea". 19,50 — Emisiune 
de teatru : Ana Christie — 
de Eugene O’Neill. Traducere 

' de P. Comarnescu. în pauză :

I

Țările nordice și politica Bonnului
W COMENTARIU AL Z'ARULW ..iNDUSTRICKUR»"

♦

Poziția Suediei

industriale 
va râmi ne

Compromis privind Gibraltariil?

împotriva R. D. Vietnam

PRAGA. — La 24 martie 
s-au deschis Ia Praga lucră
rile cele: de-a V-a sesiuni a 
Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace a actualei legis
laturi. Pe ordinea de zi se 
află raportul Prezidiului A- 
dunării Naționale cu privire 
la activitatea Prezidiului și a 
comisiilor Aminării Naționa
le. precum și raportul de ac
tivitate al guvernului.

TEHER.A.V. — I> capitala Ir a- 
nihj a Test dst pubadiătii eonii:- 
fifcctol ccoqi în
unse cottvoebiniof care csi avu! 
'kx iaîre președiMtfe Tunisiei. 
Habîb Burghez, fi fchul iranuiui.

CoEsaicetcl craîd cd in cursu? 
ccavorbinioc s-c coastalat o iden
titate de vederi asupra necesității 
ca cele d:=d Mri si auliteze în 
ccsaaa pealra destinderea situației 
isteraoliasaie fi pentru stabiliza
rea ei. Cei doi teii de state an 
hcUrit si ialeasiiice colaborarea 
dintre țările lor si să sporească 
schimburile Ia toate domeniile.

NEW YORK — Ministrul 
afacerilor externe al Marii 
Britanii, Michael Stewart, a 
părăsit miercuri New YorfaJ 
indreptiiidu-se spre Londra după 
o vizită de două zile în S.UA. 
ia cursul căreia a avut întreve
deri cu președintele Johnson, cu 
secretarul de stat, Dean Rusk, și 
cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant. La plecare, Stewart a 
refuzat să facă vreo declarație 
corespundenților de presă. După 
cum relatează agenția Associated 
Press, se consideră că în cursul 
convorbirilor, ministrul englez și 
interlocutorii săi au discutat 
principalele probleme interna
ționale actuale, printre care si
tuația din Vietnam, problema 
dezarmării, probleme ale O.N.U. 
și chestiuni legate de activitatea 
NA.T.O.

SANTIAGO DE CHILE. — Ziarul 
„Ultima Hora" anunță că președin
tele Republicii Chile, Eduardo 
Frei, a primit invitația președin
telui de Gaulle de a vizita Franța. 
Vizita va avea loc în cursul a- 
cestui an.

HANOI 24 (Agerpres). — Mi
siunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei popu
lare de eliberare din Vietnam a 
trimis Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam note de protest în legătură 
cu noi acțiuni agresive între
prinse de S.U.A. și autoritățile 
sud-vietnameze împotriva R. D. 
Vietnam.

La 24 martie, ora 00,15, trei 
nave de război au pătruns în a- 
pele teritoriale ale R. D. Viet
nam și au bombardat localitatea 
Cam Binh, din provincia Ha 
Tinh. La riposta forțelor de apă
rare, navele inamice s-au retras 
spre sud.

In aceeași zi, ora 14,50, gru
puri de avioane cu reacție ale 
forțelor aeriene americane și sud- 
vietnameze au violat spațiul ae
rian al R. D. Vietnam, bombar- 
dind și mitraliind zone populate 
din regiunea nordică a provinciei

Quang Binh. Forțele locale au 
doborît două avioane inamice.

★ x
ROMA 24. — Coresponden

tul Agerpres, Giorgio Pasto
re, transmite: Știrea că a- 
vioane americane și sud-viet- 
nameze au împrăștiat gaze o- 
trăvitoare asupra unor locali
tăți din provinciile eliberate 
din Vietnamul de sud a trezit 
proteste în Italia. Deputății 
comuniști, socialiști și ai 
Partidului socialist italian al 
unității proletare, au propus 
ca Parlamentul italian să dis
cute această problemă. în șe
dința Comisiei pentru pro
blemele externe a Camerei 
Deputaților a avut loc o dez
batere. Ministrul afacerilor 
externe, Amintore Fanfani, a 
declarat că nu poate da un 
răspuns la întrebările puse de 
deputați înainte de a fi în po
sesia tuturor datelor privind 
această problemă.

Wilson despre situația 
din Vietnam

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Primul ministru britanic, Harold 
Wilson, a făcut o declarație în 
Camera Comunelor, în legătură 
cu folosirea de gaze toxice îm
potriva unor localități sud-viet
nameze situate în provinciile 
eliberate de către forțele patrio
tice.

Agenția Reuter relatează că 
primul ministru britanic „a re
fuzat să condamne folosirea ga
zelor otrăvitoare în Vietnamul de 
sud", afirmind că în momentul 
de față problema sud-vietnameză 
este discutată de ministrul bri
tanic al afacerilor externe, Mi
chael Stewart, cu conducătorii a-

mericani. „Prefer, a spus Wilson, 
să aștept sfîrșitul discuțiilor, îna
inte de a spune ceva în această 
problemă".

Premierul britanic a subliniat 
apoi că Marea Britanic este totuși 
împotriva extinderii nelimitate a 
războiului din Vietnam, pronun- 
țîndu-se pentru o reglementare 
pașnică a conflictului din acea
stă regiune a lumii".

Răspunzînd unei întrebări pusă 
de Douglas-Home, liderul opozi
ției conservatoare, Harold Wil
son a declarat că nu a fost in
format în prealabil de către 
S.U.A. în legătură cu folosirea ga
zelor otrăvitoare.

După reuniunea
guvernului francez

mascop: Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21,15), Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Progresul 
(15; 17; 19; 21). Arhiva secre
tă de pe Elba: Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Mofturi 1900: 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Lan
țul : Feroviar (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Zborul întrerupt: Buzești (16; 
18; 20). Omul cu ricșa — ci
nemascop : Bucegi (10; 12; 
16; 1'8,15; 20,30). Nouă zile
dintr-un an: Popular (16; 
18,15; 20,30). Fata cu părul 
cărunt: Arta (16; 18,15; 20,30). 
Acoperișul: Aurora (10,30;
12,15; 14; 16,15; 18,15; 20,30). 
Diavolul deșertului: Moșilor 
15; 17; 19; 21). Hatari (ambele 
serii) : Cosmos (16; 19). Ghi
nionistul : Viitorul (16; 18,15; 
20,30). Ivailo : Colentina (16; 
18; 20). Lunga noapte a lui ’43: 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Cel mai mare spectacol: 
Volga (10; 14; 17; 20). Valurile 
Dunării: Floreasca (16; 18;
20). Procesul maimuțelor: 
Rahova (15,30; 18: 20,30). Vi
olență in piață : Flamura (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Cei șapte 
magnifici — cinemascop : Li
ra (10.30; 15; 17,45; 20,30). Mi
cul pescar — cinemascop : 
Drumul Sării (16; 18; 20). Un 
enoriaș ciudat: Ferentari (14; 
16,15; 18,30; 20,45). Totul des
pre Eva : Cotroceni (15,15; 18; 
20,45). Șeful: Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Strigătul Corlei: 
Pacea (15,45; 18; 20,15). Viață 
ușoară: Munca (16; 18,15; 
20,30). Titanic vals : Vitan (16; 
18,15; 20,30).

i Z I U N E
Emisiune de știință : Dicțio
nar științific — de Ion Mîn- 
zatu, candidat în științe; 
„Delta Dunării" (geneza și 
morfologia ei) de Aurel Banu, 
cercetător principal al Acade
miei R.P. Romîne. în încheie
re : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

isputa angajată 
între Londra și 
Madrid pentru Gi
braltar și-a pier
dut tăișurile de 
limbaj și s-ar pă
rea că se îndreap

tă spre acel punct cînd un 
compromis discret poate în
chide, cel puțin temporar, 
complicatul dosar. în capitala 
britanică nu se recunoaște 
nici o modificare de poziție : 
pentru Anglia nu există o pro
blemă a Gibraltarului — de
clara un purtător de cuvînt 
al ministerului care se ocupă 
cu afacerile coloniale. Dar 
primarul Gibraltarului, care 
cumulează și funcția de pre
mier al guvernului liliputan 
al la fel de liliputanei „stînci" 
strategice, a marcat o schim
bare de ton. Declarațiile pe 
care sir Josuah Hassan le-a 
făcut unor ziariști spanioli 
sînt apreciate de „DIE TAT" 
drept „declarații care pot fi 
considerate ca fiind începutul 
unei noi faze a îndelungatei 
lupte tacite dintre Londra și 
Madrid pentru peninsula stîn- 
coasă din strîmtoare".

Sursele reale ale conflictu
lui au fost, deliberat, învălu
ite de o notă de confuzie. 
..Motivele care stau în spate
le acțiunilor spaniole nu sînt 
prea clare" — scria „FINAN
CIAL TIMES". Oficial, Spania 
contestă dreptul Angliei de a 
acorda Gibraltarului o auto
guvernare, urmată de o even
tuală independență. Se invocă 
în acest sens faptul că trata
tul de la Utrecht din 1713, pe 
care l-au semnat Franța, Spa
nia, Anglia și Olanda, la punc
tul 10 obliga Londra să supu
nă orice schimbare a statutu
lui Gibraltarului aprobării 
prealabile a guvernului spa
niol. însă, după cum remarca 
„COMBAT", Londra acordînd 
un anumit grad de autonomie 
Gibraltasțului „a omis să con
sulte Madridul". Oficialitățile 
spaniole și-au reînnoit preten
țiile asupra acestui teritoriu 
de numai 6 km p, populat de 
27 000 locuitori, neadmițînd 
un Gibraltar independent, 
„căci pentru Spania o ase
menea independență este atît 
din punct de vedere politic 
cît și strategic o fantomă în
fricoșătoare", cum scria „DIE 
TAT“. La Londra, orice dialog 
pe această temă a fost res
pins. Madridul a ripostat cu 
măsuri de represalii economi
ce.

în prezent, cînd s-ar părea 
că neînțelegerile anglo-spani- 
ole au trecut într-o fază mai 
calmă, unii observatorii indi

nă să prevadă posibilitatea 
unui compromis. Reține aten
ția declarația lui Josuah Has
san — pînă recent campion al 
unei independențe a Gibral
tarului, potrivit viziunii Lon
drei— și care „dezminte a- 
cum dintr-o dată orice inten
ție a unei independențe po
litice a Gibraltarului" („DIE 
TAT"). Declarația sa este oare 
„urmarea unei înțelegeri ta
cite cu Londra Modificarea 
survenită ar fi explicabilă 
prin dificultățile cărora Gi- 
braltarul ar trebui să le fa
că față în cazul unei blocade 
spaniole amplificate. De aci 
ar decurge serioase inconve
niente pentru normala exis
tență a bazei militare ampla
sate pe „stîncă". După unele 
surse, compromisul între Lon
dra și Madrid ar urma să fie 
călăuzit de interesele „siste
mului de apărare al N.A.T.O.". 
în acest caz, probabil, Madri
dul ar dobîndi din partea aii- . 
anțelor politico-economice ale 
Occidentului, și în primul rînd 
din partea Angliei, favoruri 
de ordin material și diploma
tic.

Clarificările vor mai întîr- 
zia. Pînă atunci, în continua
re, la Londra se va nega că 
există o problemă a Gibralta
rului.

PE SCURT

PARIS 24 (Agerpres). — 
După ședința Consiliului de 
Miniștri francez, care a avut 
loc miercuri, ministrul infor
mațiilor, Alain Peyrefitte, a 
declarat presei că ministrul 
afacerilor externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville, a 
făcut în cadrul ședinței Con
siliului o expunere în legătură 
cu situația din Vietnam și cu 
viitoarea sa vizită la Roma.

în ceea ce privește situația 
din Vietnam, Couve de Mur
ville a făcut o prezentare a 
ultimelor evenimente. După 
încheierea ședinței, Peyrefitte 
a fost întrebat de un ziarist 
dacă Consiliul de Miniștri a 
discutat despre faptul că Sta
tele Unite folosesc gaze toxi
ce în operațiunile militare din 
Vietnamul de sud. Ministrul a 
refuzat să comenteze această 
problemă.

După cum a arătat Peyre
fitte în altă ordine de idei, 
guvernul francez nu a hotărît

încă dacă va accepta sau nu 
să participe la conferința mi
niștrilor afacerilor externe ai 
celor șase țări membre ale 
Pieței comune, în legătură cu 
o relansare a politicii vest-eu- 
ropene, propusă de Italia. Po
ziția Franței va depinde de 
rezultatele convorbirilor pe 
care le va avea la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni la Roma mi
nistrul afacerilor externe 
francez, Couve de Murville, cu 
colegul său italian. Amintore 
Fanfani.

•-

Sudan:
Dificultăți

la Conferința

E. O.

Incidente în Maroc

Corespondentul agenției
France Presse anunță 
că, în cursul zilei de 

marți, la Rabat și la Casa
blanca au avut loc puternice 
manifestații și ciocniri cu for
țele polițienești. Ele au ur
mat grevei declanșate încă de 
luni de către elevii liceelor și 
colegiilor marocane din loca
litățile amintite, în semn de 
protest împotriva unei recente 
hotărîri a Ministerului Edu-

„Ranger - 9“
a atins Luna

cos-NEW YORK. — Nava 
mică „Ranger-9“ lansată la 21 
martie de la Cape Kennedy a 
atins miercuri la ora 14,08 
(GMT), suprafața Lunii și s-a 
zdrobit de aceasta la 6,5 km 
de obiectivul prevăzut. In ulti
mele 20 de minute ale zboru
lui sau „Ranger-9“ a transmis 
pe Pămînt aproximativ 1 000 
de fotografii ale craterului Al
phonse, care au fost retrans
mise în direct de stațiile de te
leviziune nord-americane.

Alegerile parțiale din Anglia

cației Naționale care stabileș
te limită de vîrstă (17 ani) 
pentru a fi admis la cursurile 
ciclului al doilea din învăță
mântul secundar. Potrivit ți
nui comunicat al Uniunii ma
rocane a muncii, incidentele 
s-au soldat cu morți și mai 
mulți răniți, precum și cu pa
gube materiale. Marți seara, 
la Casablanca au fost mobili
zate importante forțe poliție
nești și armată. Atît la Rabat, 
cît și la Casablanca, de la o- 

• rele 21, au fost instituite res
tricții de circulație.

Agențiile de presă anunță 
că, în legătură cu aceste inci
dente, guvernul marocan s-a 
întrunit într-o ședință extra
ordinară, în urma căreia au 
fost stabilite măsurile pentru 
menținerea ordinei și secu
rității. Intr-un comunicat ofi
cial se anunță că guvernul a 
hotărît: restricții de circula
ție intre orele 21,00 și 6 dimi
neața, interzicerea oricăror 
întruniri și manifestații, ju
decarea imediată a celor care 
au provocat tulburările.

Se anunță că marți seara, 
tîrziu, armata și poliția resta
bilise ordinea la Casablanca. 
Au fost operate arestări. Prin
tre arestați se află și condu
cători ai Uniunii naționale a 
studenților marocani.

„mesei rotunde"
KHARTUM 24 (Agerpres). 

— După cum se anunță din 
Khartum, Conferința mesei 
rotunde pentru rezolvarea 
problemei Sudului țării „a in
trat într-o fază dificilă". Șe
dința de marți după-amiazăa 
avut loc 
deoarece observatorii țărilor 
africane, ' • ■ ■■ -
ță, au avut nevoie de timp 
pentru a stabili contacte cu 
reprezentanții provinciilor de 
nord și cu cei din sudul Su
danului. Aceasta, ca urmare a 
faptului că propunerile dele
gației din sud au fost respin
se. Discuțiile au fost reluate 
apoi pe baza propunerilor fă
cute de către partidele din 
nordul țării. Deși încheierea 
conferinței a fost prevăzută 
pentru 25 martie, există po
sibilitatea ca ea să ia sfîrșit 
miercuri seară. Se speră găsi
rea și apoi publicarea unei so
luții în problema discutată, 
pînă vineri.

cu o mare întîrziere,

invitați la conferin-

•----

Rezultatele
definitive

ex-
A.

Pe-

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Miercuri au fost date publi
cității rezultatele alegerilor 
parțiale care s-au desfășurat 
marți în circumscripția elec
torală Saffron Walden din 
Essex pentru completarea lo
cului rămas vacant în Ca
mera Comunelor prin înnobi
larea-fostului ministru de 
terne conservator, R. 
Butler.

Candidatul conservator
ter Kirk a cîștigat alegerile 
obținînd 18 851 voturi față de 
numai 15 538 ale candidatului 
laburist, Michael Cornish. Ma
joritatea obținută de Kirk 
este însă cu mult inferioară 
celei obținute de Butler în 
alegerile generale din octom
brie 1964. Prin victoria lui 
Kirk majoritatea deținută de 
laburiști în Camera Comune
lor se reduce la trei voturi.

în timp ce rezultatele aces
tor alegeri erau comunicate

la Londra, în circumscripția 
Roxburgh, Selkirk și Peebles 
din Scoția se desfășurau alte 
alegeri parțiale în care se aș
teaptă, după cum subliniază 
observatorii, să cîștige candi
datul partidului liberal. Re
zultatele acestor alegeri vor 
fi cunoscute .joi dimineața. 
Dacă prevederile se vor ade
veri, atunci majoritatea deți
nută de laburiști în Camera 
Comunelor se va reduce la 
două voturi, iar numărul de- 
putaților liberali va spori la 
zece.

Acest lucru îi determină pe 
observatori să acorde impor
tanță deosebită alegerilor par
țiale de la 1 aprilie care vor 
avea loc în circumscripția 
Abertillery — circumscripție 
laburistă prin tradiție. Dacă 
deputatul laburist va obține 
victoria, majoritatea, laburiștă 
din Camera Comunelor va 
spori din nou la trei voturi.

■O----
ACORD SOVIETO-IUGOSLAV

MOSCOVA. — La Moscova a 
fost semnat un acord între gu
vernul U.R.S.S. și guvernul 
R.S.F. Iugoslavia cu privire la 
acordarea de asistență economică 
și tehnică din partea U.R.S.S. la 
construirea de către partea iugo
slavă a sistemului hidroenergetic 
și de navigație de la „Porțile de 
Fier".

Uniunea Sovietică va livra Iu
goslaviei trei grupuri hidroener
getice complete cu o putere a- 
proximativă de 178 MW fiecare, 
ansambluri montate, piese, insta
lații de control și măsurat pre
cum și unele materiale pentru 
producția de către întreprinderile 
iugoslave a altor trei grupuri hi
droenergetice de aceeași putere. 
U.R.S.S. va mai livra Iugoslaviei 
utilaj și mecanisme pentru eclu
ză. Utilaj de construcții și montaj.

ale alegerilor 
din Ceylon

COLOMBO 24 (Agerpres). 
— Rezultatele definitive ale 
alegerilor parlamentare, care 
au avut loc la 22 martie în 
Ceylon, arată că victoria a 
fost obținută de Partidul na
țional unit, principala grupare 
politică din opoziție, care a 
cîștigat 66 de mandate din 
cele 151 cîte există în parla
ment.

Locul doi a fost ocupat de 
Partidul libertății (S.R.I. Lan
ka Freedom) condus de d-na 
Sirimavo Bandaranaike, ac
tualul șef de guvern, care a 
obținut 41 de locuri, față de 
75 cîte avea în vechiul parla
ment. Cel de al doilea partid 
al coaliției guvernamentale, 
Lanka Sama Samaj, a obținut 
10 mandate.

Se așteaptă ca Sirimavo 
Bandaranaike să-și prezinte 
demisia generalului William 
Gopallawa, guvernatorul ge
neral al țării, care îl va în
sărcina pe Dudley Senanaya, 
liderul Partidului național u- 
nit, să formeze noul cabinet.
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